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WPROWADZENIE
Niniejsze opracowanie stanowi opisową część „Informacji o działalności
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w 2014 r.”
syntetyczny

przedstawia

najważniejsze

zagadnienia,

które

która w sposób
wyłoniły

się

w

orzecznictwie tut. Sądu we wszystkich kategoriach spraw, a także w działalności
pozaorzeczniczej. Materiały przedstawione przez wydziały orzecznicze wskazują
najważniejsze problemy, które wyłoniły się w toku orzekania.
Należy podkreślić, że działalność merytoryczna tut. Sądu zaprezentowana w
tym opracowaniu przyniosła, w 2014 r. dobre w pełni satysfakcjonujące wyniki, co
odnosi się zarówno do wysokiej jakości orzecznictwa a znajduje także potwierdzenie w
wynikach osiągniętych w postępowaniu kasacyjnym. Ocena ta odnosi się również do
sprawności postępowania

co wymaga podkreślenia-większym wpływie i większej

ilości rozpoznanych skarg. Sprawność postępowania jest jednym z najważniejszych
elementów oceny w ogólności pracy sądów.
Dobrej organizacji pracy sądu, jego bieżącej działalności zwłaszcza w obsłudze
interesantów pojawiających się w Sądzie sprzyjały niewątpliwie dobre warunki pracy,
estetyka

i funkcjonalność

szczególności

pomieszczeń

/sale

sądowe,korytarze,toalety/,

a

w

właściwy i życzliwy stosunek do postępowania, bowiem nie

odnotowano w tym zakresie żadnych skarg.
Osoby zainteresowane niniejszą informacją mogą zorientować się w najważniejszych
kierunkach działalności Sądu w roku ubiegłym, w jej istotnych problemach szczególnie
w wykładni prawa tak istotnej dla praktyki prawa administracyjnego, również w
odniesieniu do tzw. spraw nowych, w których rozstrzygano istotne kwestie prawne
zarówno dla praktyki sądowej jak i w stosowaniu prawa przez organy administracji.
Opracowanie niniejsze przedstawia również mniej znaną róznorodną działalność
pozaorzeczniczą Sądu w jej różnych formach, co stanowi istotne uzupełnienie
całokształtu tej działalności i ma niewątpliwie znaczny wpływ na ocenę Sądu oraz jego
społecznej pozycji. Działalność ta wykonywana w różnych formach koncentrowała się
na realizacji wyznaczonych zadań w Wydziale Informacji Sądowej szczególnie w
zakresie udzielania licznym interesantom informacji dot. postępowania sądowego
właściwości sądowej, udostępniania informacji publicznej, prowadzeniu statystyki
sądowej oraz obsłudze medialnej Sądu. Ważne znaczenie edukacyjne, podobnie jak w
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poprzednich latach miały także publikacje sędziów, referendarzy sądowych oraz
asystentów sędziego, w których omawiano istotne zagadnienia prawne, prezentowano
orzeczenia sądowe i związaną z tymi orzeczeniami wykładnię prawa, co jak już
wskazano wyżej jest ważne dla praktyki stosowania prawa. Satysfakcjonuje również
fakt, że liczba tych publikacji corocznie wzrasta, co podnosi rangę sądownictwa
administracyjnego w naszym środowisku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w roku ubiegłym kontynuował
także współpracę zagraniczną z sądami niemieckimi w ramach zakreślonych w latach
ubiegłych. Szczegółowy przebieg tej współpracy przedstawiono w niniejszym
opracowaniu.
Sędziowie WSA w Poznaniu uczestniczyli także w konferencjach i szkoleniach
organizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy
administracyjne z całego kraju.
Organizowano również własne szkolenia i wykłady. Ponadto sędziowie byli
wykładowcami w szkoleniach organizowanych przez inne instytucje. Odnotować także
należy fakt uczestniczenia przez Prezesa sądu i Wiceprezesów w uroczystościach
okolicznościowych organizowanych przez władze m. Poznania.
W 2014 r. kontynuował swoją niezwykle aktywną działalność pierwszy w kraju
Klub Sędziów w Stanie Spoczynku który organizuje okresowe tematyczne i
okolicznościowe spotkania.
Osiągnięte w 2014 r. Wyniki naszej pracy zarówno sędziów jak i wszystkich
pracowników Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu stanowią ważny
i niezbędny bodziec w kontynuowaniu działalności w latach następnych.
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I.

WPŁYW SKARG I WYNIKI
W roku 2014 wpłynęło ogółem 6421 skarg (na akty i inne czynności, na

bezczynność oraz spraw zarejestrowanych w repertorium SO), tj. o 278 skarg więcej
niż w 2013 r.
Wpływ skarg na akty i czynności administracyjne wyniósł 6078 o 256 skarg
więcej niż w 2013 r.), natomiast na bezczynność organów administracji – 306 (o 11
skargi więcej niż w 2013 r.).
Średni miesięczny wpływ skarg ogółem w 2014 r. wyniósł 535, w tym na akty
i inne czynności 507, a na bezczynność organów administracji 25,5.
W 2014 roku skargi wniosły:
-

osoby fizyczne:

5024 skarg

(tj 78,3 % ogólnej liczby

1473 skarg

(tj. 22,9 % ogólnej liczby

190 skarg

(tj. 3

47 skarg

(tj.

skarg);
-

osoby prawne:

skarg);
-

organizacje społeczne:

%

ogólnej liczby

skarg);
-

prokurator:

0,7 % ogólnej liczby

skarg);
-

(tj. 0

Rzecznik Praw Obywatelskich: 0 skarg

% ogólnej liczby

skarg).
Na 5922 skarg załatwionych w 2014 roku, na rozprawach rozpoznano 4167- 70,4 %,
a na posiedzeniach niejawnych 1755 – 29,6 %.
W roku 2014 na akty administracyjne wpłynęło:
-

do Wydziału I

1327 skarg

( 20,7 % ogółu spraw),

-

do Wydziału II

1414 skarg (22,0 % ogółu spraw),

-

do Wydziału III

1937skarg

-

do Wydziału IV

1400 skarg (21,8 % ogółu spraw).

(30,2 % ogółu spraw),

Skarg na bezczynność organów wpłynęło 306 w tym do:
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-

do Wydziału I

19

spraw;

-

do Wydziału II

164

spraw;

-

do Wydziału III

16

spraw;

-

do Wydziału IV

107

spraw.
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II.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE
W 2014 r. załatwionych zostało łącznie 5922 skarg. Liczba ta obejmuje skargi

na akty i czynności, na bezczynność oraz skargi zarejestrowane w repertorium SO.
Rozpoznano zatem o 939 skarg więcej niż w roku 2013.
Na koniec 2014 roku pozostało niezałatwionych 2878 skarg, (z czego 452
skargi oczekują na załatwienie dłużej niż 6 miesięcy od daty wpływu), co stanowi 5,3%
pozostałości

(na

koniec

2013

roku

było

2377

niezałatwionych

skarg,

a z uwzględnieniem skarg zarejestrowanych w repertorium SO – 2379 ).
Wskaźnik pozostałości na koniec 2014 roku (ustalony w następujący sposób:
2878 dzielona przez łączne załatwienie

skarg 546 ) wyniósł 5,3 % miesięcznego

załatwienia wszystkich skarg (w 2013 roku wskaźnik ten był na poziomie 4,6 %).
Na akty i czynności załatwiono 5603 skarg (o 944 więcej niż w poprzednim
roku). Na koniec 2014 roku pozostało do załatwienia 2793 takich skarg (o 475 skarg
więcej niż w 2013 roku). Wskaźnik pozostałości w tej grupie skarg wyniósł na koniec
2014 roku 5,1 % miesięcznego ich załatwienia.
Załatwionych zostało 289 skarg na bezczynność organów administracji. Na
koniec 2014 roku pozostało do załatwienia 76 takich skarg.
Szczegółowe dane liczbowe dotyczące załatwienia skarg w 2014 roku zawarte
są w tabelach.
W 2014 roku pełnomocnicy organów administracji wzięli udział w 953 sprawach,
co stanowi 16,1 % spraw załatwionych na rozprawach. Udział adwokatów jako
pełnomocników skarżących i uczestników postępowania miał miejsce w sprawach 566
– co stanowi 9,6 %. Radcowie prawni, jako pełnomocnicy skarżących i uczestników
postępowania nie będących organami administracji, których działalność była
zaskarżona, wystąpili w 1020 sprawach – 17,2 %; rzecznicy patentowi

nie wystąpili

w żadnej sprawie.
Doradcy podatkowi nie będący adwokatami ani radcami prawnymi uczestniczyli
w 373 sprawach – 6,3 %; prokuratorzy uczestniczyli w 99 sprawach – 1,7 %; Rzecznik
Praw Obywatelskich nie wystąpił w żadnej sprawie.
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III.

PRAWO POMOCY
W 2014 r. w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

wnioski o przyznanie prawa pomocy były rozpoznawane przez 1 referendarza
sądowego. Referendarz sądowy wydał łącznie 250 orzeczeń, przy czym 3 orzeczenia
z wniosków o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Większość wniosków o przyznanie prawa pomocy została złożona przez osoby
fizyczne. Każdy wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony na urzędowym
formularzu został poddany wnikliwej analizie. W sytuacji gdy na podstawie informacji
złożonych na urzędowym formularzu nie było możliwym ustalenie rzeczywistej sytuacji
majątkowej i finansowej wnioskodawcy, na podstawie art. 255 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z
2012r. poz. 270 ze zm.) wzywano stronę skarżącą do uzupełnienia wniosku o
przyznanie prawa pomocy w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod
rygorem rozpoznania wniosku o dotychczas zebrany materiał. Osoby fizyczne
wzywano m.in. o złożenie zeznań rocznych podatkowych, wyciągów z rachunków,
kont i lokat bankowych, podanie kosztów miesięcznego utrzymania, podanie czy
strona uzyskuje dodatkowe dochody, czy korzysta z pomocy opieki społecznej, czy
posiada samochody osobowe oraz o podanie sytuacji majątkowej i finansowej osób
pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym. Jeżeli osoba
fizyczna prowadzi działalność gospodarczą wzywano również o przedłożenie
ewidencji

podatkowej,

deklaracji

VAT-7,

firmowych

wyciągów

z

rachunków

bankowych, ewidencji środków trwałych i o wskazanie ilu zatrudnia pracowników.
Natomiast osoby prawne wzywano o złożenie sprawozdań finansowych, wykazu
środków trwałych, deklaracji VAT-7, zeznań rocznych podatkowych, wyciągów z
rachunków bankowych, lokat i kont bankowych oraz o podanie kosztów miesięcznego
utrzymania siedziby, a także podanie ilu jest zatrudnionych pracowników.
W sprawie o sygn. akt I SA/Po 1253/13 strona skarżąca wniosła skargę na
decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie ustalenia zwrotu
dotacji do budżetu Miasta w związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z
przeznaczeniem i ustalenia terminu naliczania odsetek. Skarżąca wniosła o zwolnienie
od kosztów sądowych. W uzasadnieniu podała, że ma status organizacji pożytku
publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochodami wnioskodawczyni są
w szczególności darowizny, dotacje, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, których
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nie można zakwalifikować jako dochodów pewnych, stałych i uzyskiwanych w sposób
cykliczny, a ogólna sytuacja finansowa skarżącej daleka jest od stabilnej. Zapewnienie
bieżącej działalności i regulowanie zobowiązań powoduje, że nie posiada żadnej
rezerwy finansowej lub oszczędności. Nawet najmniejsze uszczuplenie środków ma
negatywny wpływ na możliwość realizacji działalności statutowej. Skarżąca złożyła
oświadczenie o majątku i dochodach, w tym również podała stan kont na rachunkach
bankowych. Następnie podała w jakiej wysokości ponosi średnie miesięczne koszty
wynagrodzeń oraz pozostałe koszty (utrzymanie biura, usługi podwykonawców).
Skarżąca podała, że nie posiada regularnych (pewnych) przychodów, otrzymuje
darowizny od osób fizycznych oraz dotacje na wykonanie konkretnych projektów
i określiła spodziewane przychody na 2014 r. W odpowiedzi na wezwanie do
uzupełnienia wniosku oświadczyła, że nie składa zeznań rocznych podatkowych.
Podała, że od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. uzyskała przychody z
działalności statutowej i podała w jakiej wysokości poniosła koszty z realizacji zadań
statutowych. Wyjaśniła, że przychody uzyskane w 2013 r. pochodzą w części z dotacji
przeznaczonych na realizację projektu, który trwa do 06 lutego 2015 r. i nie mogą być
użyte do pokrywania kosztów innych niż przewidziane w projektach. W w.w kwocie
przychodów zawarte są także darowizny niepieniężne. Skarżąca podała liczbę
zatrudnionych pracowników. Wyjaśniła w jakiej wysokości poniosła koszty utrzymania
siedziby. Wskazała również w jakiej wysokości poniosła koszty administracyjne w
okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Podała, że wszystkie koszty są
pokrywane ze środków pochodzących z dotacji na realizację projektów oraz z
darowizn. Do pisma załączyła odpisy dokumentów, o które została wezwana. W
uzasadnieniu postanowienia referendarz sądowy stwierdził, że skarżąca nie wykazała,
że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.
Wskazano, że zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) w oświadczeniu woli o
ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki
majątkowe przeznaczone na jego realizację, którymi mogą być pieniądze, papiery
wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.
Fundacja, przystępując do realizacji zamierzonego celu, powinna liczyć się z
koniecznością ponoszenia określonych kosztów, w tym kosztów prowadzonych spraw
sądowych i zabezpieczyć odpowiednie środki na ich pokrycie z własnego majątku.
Szczytny cel, dla realizacji którego fundacja została ustanowiona, nie może stanowić
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sam w sobie uzasadnienia dla udzielenia jej prawa pomocy. Przerzucenie natomiast
ciężaru funkcjonowania fundacji na budżet państwa przez uzyskanie zwolnienia od
kosztów sądowych rodzi ten skutek, że faktycznie działalność tej fundacji zostaje
finansowana ze środków publicznych, co przeczy zasadzie, iż fundacje prowadzą
działalność na bazie własnego majątku (por. postanowienie NSA z 02 marca 2013 r.
sygn. akt I OZ 114/12, z dnia 17 września 2013 r., sygn. akt II OZ 732/13, publ. na str.
internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl). W niniejszej sprawie skarżąca nie wykazała,
aby jej sytuacja finansowa uzasadniała zwolnienie jej od kosztów sądowych.
Z przedłożonych przez skarżącą wyjaśnień i dokumentów wynika, że uzyskała
przychody z działalności statutowej, poniosła koszty realizacji zadań statutowych.
Skarżąca ponosi również koszty związane z utrzymaniem biura. Skarżąca podała w
jakiej wysokości poniosła koszty administracyjne w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31
grudnia 2013 r.. Wszystkie koszty skarżąca ponosi – jak oświadczyła – ze środków
pochodzących z dotacji na realizację projektów oraz z darowizn. Trudno zatem jest
przyjąć, żeby skarżąca została zwolniona od kosztów sądowych, skoro w ciągu
miesiąca ponosi koszty administracyjne w kwocie wielokrotnie przewyższającej koszty
sądowe jakie będzie musiała ponieść w związku z wniesieniem skargi do tut. Sądu.
Skarżąca nie wskazała powodów, dla których ponoszone przez nią koszty
administracyjne powinny mieć pierwszeństwo nad kosztami sądowymi. Wskazano
również, że ze złożonych przez skarżącą wyciągów z rachunków bankowych wynika,
że na tych rachunkach w badanym okresie posiadała środki pieniężne. W niniejszej
sprawie skarżąca nie wykazała zatem, aby jej sytuacja finansowa uzasadniała
zwolnienie jej od kosztów sądowych. Skarżąca nie wykazała również, aby zachwiana
była jej płynność finansowa, oraz że zdobycie środków na sfinansowanie udziału
w postępowaniu sądowym było dla niej niemożliwe.
W sprawie o sygn. akt I SA/Po 265/14 skargę złożył Syndyk Masy Upadłości w
upadłości likwidacyjnej. Następnie wniósł o częściowe zwolnienie od kosztów
sądowych. W uzasadnieniu podał, że Sąd Rejonowy ogłosił upadłość Spółki z
możliwością zawarcia układu. Następnie Sąd dokonał zmiany sposobu prowadzenia
upadłości na postępowanie obejmujące likwidację majątku dłużnika. W dalszej części
uzasadnienia podano, że Spółka posiada środki na rachunkach bankowych, jednakże
są to środki uzyskane ze sprzedaży masy upadłości. Uzyskane kwoty stanowią
fundusze masy upadłości, których przeznaczeniem jest spłata wierzycieli. Wskazano,
że do masy upadłości zostały zgłoszone wierzytelności, przy czym z uwagi na
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rozpatrywane sprzeciwy do listy wierzytelności oraz kategorii nie jest możliwe podanie
ostatecznej wartości wierzytelności według kategorii zaspokojenia. Z tych też
względów obowiązek poniesienia wpisu sądowego stanowi znaczny uszczerbek dla
funduszy masy upadłości niezbędnych do jej prowadzenia. Syndyk Masy Upadłości
złożył oświadczenie o wysokości kapitału akcyjnego Spółki. Wyjaśnił, że majątek
trwały Spółki podlega systematycznej sprzedaży. W odpowiedzi na wezwanie do
uzupełnienia wniosku Syndyk Masy Upadłości oświadczył, że prowadzi działalność
upadłej spółki wyłącznie w zakresie najmu składników majątku oraz uzyskuje wpływy
ze sprzedaży w.w składników. Z uwagi na fakt, że nie jest prowadzona odrębna
ewidencja w tym zakresie, nie dysponuje dokładnymi danymi dotyczącymi przychodów
z wynajmu oraz kosztów, które ściśle odnoszą się do tych przychodów. Do pisma
załączył odpisy dokumentów, o które został wezwany. W uzasadnieniu postanowienia
referendarz sądowy stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzą okoliczności
o jakich mowa w art. 246 § 2 pkt 2 P.p.s.a., a więc nie zostały spełnione przesłanki do
przyznania prawa pomocy we wnioskowanym przez stronę zakresie. W pierwszej
kolejności wskazano, że fakt ogłoszenia upadłości w stosunku do spółki w żadnym
wypadku nie powoduje konieczności przyznania jej prawa pomocy, chociażby z tego
powodu, iż w takiej sytuacji istnieje majątek, który umożliwia prowadzenie
postępowania upadłościowego, ponoszenia kosztów z tym związanych oraz spłatę
zobowiązań. Wskazano, że realizacja przez osobę prawną jakiegokolwiek celu, w tym
postępowania upadłościowego podmiotu, nie może mieć pierwszeństwa przed
uiszczeniem należności publicznoprawnych, jakimi w tym wypadku są opłaty związane
z prowadzeniem postępowania sądowoadministracyjnego. Optymalizacja kosztów
postępowania upadłościowego nie może opierać się na żądaniu Syndyka zwolnienia
od kosztów sądowych. Wskazano, że w świetle przedstawionych przez stronę
skarżącą okoliczności nie można przyjąć, że nie jest w stanie ponieść koniecznych
kosztów sądowych, które na obecnym etapie postępowania obejmują uzupełniający
wpis od skargi. Z przedłożonych bowiem przez Syndyka dokumentów i oświadczeń
wynika, że nadal prowadzi działalność gospodarczą upadłej Spółki w zakresie najmu i
z tego tytułu uzyskuje miesięczne przychody. Wprawdzie ponosi koszty uzyskania
przychodów, jednakże nie podano w jakiej wysokości. Ponadto zauważono, że
z przedłożonych raportów kasowych i wyciągów z rachunków bankowych wynika, że
do kasy i na rachunki bankowe wpływają środki pieniężne. Stwierdzono, że już samo
porównanie kwoty uzupełniającego wpisu sądowego od skargi, z kwotą, którą
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dysponowała strona skarżąca na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
o przyznanie prawa pomocy prowadzi do wniosku, iż ubiegający się o przyznanie
prawa pomocy podmiot posiadał dostateczne środki na poniesienie pełnych kosztów
postępowania. Także z przedłożonych dokumentów wynika, że strona skarżąca ma
środki na poniesienie kosztów sądowych. Ponadto wskazano, że koszty sądowe
należy traktować jako należności powstałe z czynności Syndyka, mieszczące się w
pierwszej kategorii należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy
upadłości – art. 342 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i
naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.). Skoro Syndyk wniósł w niniejszej
sprawie skargę, to wydatki z tym związane, choć nie dotyczą samego postępowania
upadłościowego, należą w rezultacie do pierwszej kategorii należności zaspokajanych
z masy upadłości wskazanych w powołanym przepisie (por. postanowienie NSA z dnia
06 grudnia 2012 r., sygn. akt I FZ 430-441/12, z dnia 05 sierpnia 2013 r., sygn. I FZ
318/13).
W sprawie o sygn. akt I SA/Po 930/14 skarżący wniósł skargę i złożył
sporządzony na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy
w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy
prawnego. W uzasadnieniu podał, że obecnie jego jedynym źródłem dochodu jest
wyłącznie wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na ½ etatu. Podał również, że nie
posiada jakiegokolwiek majątku, który mógłby sprzedać. Oświadczył, że pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i z dorosłym synem. Syn posiada dom
jednorodzinny o pow. 250 m2, żona mieszkanie o pow. 45 m2. Skarżący podał, że
małżonka uzyskuje dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
z tytułu wynajmu mieszkania. Wnioskodawca podał, że razem z żoną zaciągnęli kredyt
hipoteczny. Następnie podał ile wynoszą raty zobowiązań wynikające z postanowienia
Sądu Rejonowego o rozłożeniu na raty grzywny i kosztów sądowych, z decyzji
Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożeniu na raty zapłaty zobowiązania
podatkowego, przedłożył także wyciągi z rachunku kart kredytowych. Skarżący
oświadczył, że oprócz deklarowanych we wniosku dochodów, nie uzyskuje żadnych
dodatkowych dochodów. Wnioskodawca wyjaśnił, że dom stanowił własność żony,
która przekazała go synowi. Skarżący podał, że wobec niego prowadzone jest
postępowanie

egzekucyjne,

przy

czym

do

dnia

dzisiejszego

nie

została

wyegzekwowana żadna kwota. Skarżący podał, że syn studiuje. Wnioskodawca
oświadczył, że nie może podać informacji dotyczących stanu majątkowego żony,
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z którą ma rozdzielność majątkową i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa
domowego, jak również pełnoletniego syna, z którym również nie prowadzi wspólnego
gospodarstwa domowego. Referendarz sądowy stwierdził, że wnioskodawca nie
wykazał przesłanek do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym, jak i w
zakresie częściowym. Z wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że skarżący
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i synem. Następnie, gdy
skarżący został wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień i do przedłożenia
odpisów dokumentów, które potwierdziłyby jego i rodziny sytuację majątkową i
finansową przedstawioną we wniosku o przyznanie prawa pomocy, oświadczył, że nie
prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żoną i z synem oraz że pozostaje z
małżonką w rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Zauważono, że na tę okoliczność
skarżący nie przedłożył odpisu umowy lub orzeczenia o ustanowieniu rozdzielności
majątkowej małżeńskiej. Wskazano również, że z oświadczeń skarżącego wynika, że
na nim i jego żonie ciąży kredyt hipoteczny. Nie wiadomo w jakiej wysokości
miesięcznie spłacają raty tego kredytu. Wątpliwości budzi również okoliczność, że na
skarżącym ciąży kredyt hipoteczny, skoro wnioskodawca nie posiada żadnych
nieruchomości. Dom, jak wynika z oświadczeń wnioskodawcy, małżonka podarowała
synowi, stanowił jej odrębny majątek, ponadto małżonka na wyłączną własność
posiada mieszkanie. Skarżący mimo wezwania nie podał czy on, jego żona i syn
posiadają lub użytkują pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowi rejestracji, czy
posiadają udziały w spółkach z o.o., czy pełnią funkcję członka zarządu lub prokurenta
w takich spółkach, czy uzyskują dodatkowe dochody. Skarżący mimo wezwania nie
podał również w jakiej wysokości on, żona i syn ponoszą koszty miesięcznego
utrzymania. Wnioskodawca w odpowiedzi podał natomiast ile wynoszą jego
miesięczne zobowiązania wynikające z postanowienia Sądu Rejonowego, decyzji
Naczelnika Urzędu Skarbowego, z tytułu spłaty minimalnych kwot z zadłużenia na
kartach kredytowych. Z oświadczeń skarżącego nie wynika czy spłaca w.w
zobowiązania, jeżeli tak to z jakich środków. Referendarz sądowy wskazał, że
wnioskodawca uzyskuje dochód z tytułu wynagrodzenia za pracę. We wniosku o
przyznanie prawa pomocy podał ile wynosi jego dochód z tego tytułu, natomiast z
zaświadczenia o zatrudnieniu wynika, że dochód ten jest niższy. Skarżący mimo
wezwania nie przedłożył również zeznań rocznych podatkowych za 2012 i 2013 r.
syna i małżonki, nie wyjaśnił nawet czy w.w osoby zeznania roczne za w.w okres
składały, nie przedłożył również wyciągów z ich rachunków bankowych, nie podał
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nawet czy takie rachunki posiadają. Skarżący powołał się natomiast na obowiązującą
w jego małżeństwie rozdzielność majątkową. Jednakże zgodnie z art. 23 ustawy z
dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze
zm., dalej jako „K.r.o.”) małżonkowie są obowiązani m.in. do wzajemnej pomocy.
Skoro małżonkowie są obowiązani do wzajemnej pomocy, przez którą należy
rozumieć nie tylko świadczenia osobiste, ale i pieniężne, małżonka ma obowiązek
udzielenia pomocy małżonkowi w zakresie prowadzenia przez niego procesów
sądowych. Natomiast fakt, że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa
i małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie stanowi
okoliczności, w której to żona nie może pomóc swojemu mężowi w uiszczeniu kosztów
postępowania (por. postanowienie NSA z dnia 28 września 2011 r. sygn. akt I FZ
196/11, postanowienie NSA z dnia 2 grudnia 2011 r. sygn. akt I FZ 395/11,
postanowienie NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r. sygn. akt II FZ 519/14, postanowienie
NSA z dnia 08 października 2014 r. sygn. akt I FZ 388/14, postanowienie NSA z dnia
12 listopada 2012 r. sygn. akt I FZ 42/12, postanowienie NSA z dnia 13 listopada 2014
r. sygn. akt I GZ 486/14, publ. na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Obowiązek
wzajemnej pomocy małżonków wygasa bowiem dopiero w momencie rozwiązania
związku małżeńskiego przez rozwód (poza wyjątkiem przewidzianym w art. 60 K.r.o.) i
sądowego orzeczenia separacji (art. 61 ze zn. 4 § 1 K.r.o.), a zatem bez względu na
fakt pozostawania w ustroju rozdzielności majątkowej czy nieprowadzenia wspólnego
gospodarstwa domowego, okoliczność pozostawania w związku małżeńskim,
stosownie do art. 27 K.r.o. skutkuje, tym, że oboje małżonkowie obowiązani są, każdy
według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się
do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Potrzeby rodziny
mogą w konkretnych okolicznościach obejmować również zobowiązania względem
Skarbu Państwa z tytułu kosztów sądowych w sprawach jednego z małżonków (por.
postanowienie NSA z dnia 2 grudnia 2011 r. sygn. akt II OZ 1266/11, publ. na str.
www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Stąd

też

wysokość

osiąganych

przez

małżonkę

skarżącego dochodów, jej sytuacja materialna wpływa na ocenę możliwości
płatniczych wnioskodawcy. Dopiero bowiem zestawienie i analiza faktycznie
uzyskiwanych przez każdego z małżonków dochodów i ponoszonych wydatków
pozwala na pełną i rzetelną ocenę w zakresie spełnienia ustawowej przesłanki
przyznania prawa pomocy. Skoro skarżący we wniosku o przyznanie prawa pomocy
oświadczył, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym również z
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pełnoletnim synem, zasadne było wezwanie wnioskodawcy do podania czy syn
uzyskuje jakieś dochody, jeżeli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości oraz do
wyjaśnienia jaki posiada majątek i do przedłożenia dokumentów (zeznania roczne
podatkowe, wyciągi bankowe). Jak wskazano wyżej obowiązek wykazania braku
możliwości poniesienia pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w koniecznych
kosztach utrzymania, a tym samym przedstawienia i wykazania wszelkich okoliczności
potwierdzających ten fakt obciąża stronę wnioskującą o przyznanie prawa pomocy.
Zgodnie

z

orzecznictwem

sądowoadministracyjnym

uchylanie

się

strony

od

obowiązków nałożonych w toku postępowania o przyznanie prawa pomocy jest
przeszkodą wyłączającą możliwość przyznania prawa pomocy (por. postanowienie
NSA z dnia 5 września 2005 r. sygn. akt II FZ 418/05, postanowienie NSA z dnia 27
lutego

2012

r.

sygn.

akt

II

FZ

128/12,

dostępne

na

stronie

www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
W zakresie wniosków dotyczących przyznania prawa pomocy, tak jak w latach
ubiegłych, największą liczbę stanowiły wnioski o przyznania prawa pomocy w
całkowitym zakresie. W następnej kolejności znalazły się wnioski o zwolnienie od
obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Najmniejszą liczbę wniosków stanowiły
wnioski ograniczające się tylko do ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika,
zwłaszcza adwokata. Nadto wnioski w tym częściowym zakresie składane były
zarówno na etapie postępowania przed I instancją oraz w toku postępowania
międzyinstancyjnego, z uwagi na tzw. „przymus adwokacko-radcowski”. Nadto w 34
sprawach

rozpoznano

wnioski

o

przyznanie

wynagrodzenia

pełnomocnikom

ustanowionym w ramach prawa pomocy.
Zmniejszeniu, w stosunku do lat ubiegłych, uległa liczba wniosków o przyznanie
prawa pomocy w sprawach, w których strona z mocy ustawy nie ma obowiązku
uiszczania kosztów sądowych (art. 239 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.,
dalej „P.p.s.a.”).
W sprawie o sygn. akt II SAB/Po 59/14 referendarz przyjął, że rozpoznanie
wniosku strony o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o
prawo pomocy należy do kategorii czynności o jakich mowa w art. 258 §1 P.p.s.a.,
stanowi bowiem czynność w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy,
które mogą wykonywać referendarze sądowi. Katalog czynności podejmowanych w
tym postępowaniu jest przykładowy i określa go przepis § 2 powyższego artykułu. Dla
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poparcia powyższej tezy wskazano, że w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądów
administracyjnych przyjęto pogląd, że zarówno czynności wymienione wprost w art.
258 § 2 P.p.s.a., jak i inne, niewskazane wyraźnie w tym przepisie, mogą być
wykonywane przez sąd (sędziego sprawozdawcę, przewodniczącego wydziału) albo
przez referendarza sądowego. Referendarz sądowy ma także możliwość wydawania
innych niż wymienione w art. 258 § 2 P.p.s.a. zarządzeń i postanowień, np.
dotyczących umorzenia postępowania wszczętego wnioskiem o przyznanie prawa
pomocy, jeżeli stało się ono bezprzedmiotowe. Wniosek taki wypływa również z
pozycji referendarza sądowego w sądownictwie administracyjnym, który otrzymał
możliwość wydawania postanowień kierowanych do strony, nie stanowiących
"wymiaru sprawiedliwości". W przypadku, gdy strona nie wniesie sprzeciwu,
postanowienia referendarza sądowego wywołują skutki prawomocnych postanowień
sądowych.
Nadal dominuje stanowisko, że oddalić należy wniosek o prawo pomocy, gdy
skarżący, pomimo wezwania w trybie przepisu art. 255 P.p.s.a., nie złożył
dodatkowych oświadczeń, co do stanu finansowego, majątkowego lub rodzinnego,
a także nie przedłożył dokumentów źródłowych, które umożliwiłyby ocenę, czy jego
sytuacja finansowa uzasadnia przyznanie prawa pomocy chociażby w części. Brak
współpracy wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie prawa pomocy skutkować
musi odmową przyznania prawa pomocy. Uniemożliwia, bowiem wolną od wątpliwości
ocenę sytuacji materialnej wnioskującego, ustalenie jaki jest jego rzeczywisty stan
majątkowy, a od tego zależy ewentualne przyznanie prawa pomocy (sygn. akt II
SAB/Po 117/14). Takie też stanowisko prezentuje Naczelny Sąd Administracyjny w
postanowieniu z 6 czerwca 2014r., 27 czerwca 2014r. i 16 lipca 2014r. (sygn. akt I OZ
408/14, I OZ 499/14, I OZ 570/14) stwierdzając, że skarżący nie uczynił zadość
wezwaniu sądu. W złożonym piśmie skarżący powtórzył, że jak wskazał we wniosku
o przyznanie prawa pomocy nie posiada żadnych źródeł dochodów, pozostaje na
utrzymaniu rodziny, od której nie otrzymuje dochodów. Pomimo złożenia odpowiedzi
za wezwania nie przedstawił, zatem wyjaśnień i dokumentów, które pozwoliłyby na
dokładną analizę jego sytuacji materialnej, finansowej i rodzinnej w celu zbadania, czy
zaistniały przesłanki do przyznania prawa pomocy w żądanym zakresie. Nie dołączył
również żadnych dokumentów potwierdzających obciążenia finansowe skarżącego.
Nadto w postanowieniu z 11 września 2014 r. NSA stwierdził, że postawa skarżącego
w istocie uchylająca się od udzielenia odpowiedzi na temat sytuacji finansowej
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rodziny, która go utrzymuje, uzasadnia przypuszczenie, że skarżący w istocie posiada
środki, których nie chce sądowi ujawnić (sygn. akt I OZ 718/14).
Stanowisko powyższe jest szczególnie aktualne w przypadku ponownego
oświadczenia majątkowego wnioskodawcy, o takiej samej treści, kolejny raz
niewyczerpującego reguły dokładnego oświadczenia o stanie rodziny, majątku i
dochodach, niezawierającego nadto jakichkolwiek informacji o pogarszającej się
sytuacji finansowej, majątkowej lub osobistej wnioskodawcy, co pozwala przyjąć, że
nadal uchyla się on od przedstawienia swoich rzeczywistych zdolności płatniczych.
Wobec powyższego, bez wezwania do uzupełnienia wniosku o prawo pomocy,
stwierdzić należy, że wnioskodawca utrudniał ustalenie stanu faktycznego, co do jego
możliwości poniesienia kosztów niniejszego postępowania chociażby w części, co
skutkować musiało oddaleniem wniosku o prawo pomocy (sygn. akt II SAB/Po 6/14).
W sprawie o sygn. akt II SA/Po 721/13 przyjęto, że wynagrodzenie
profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego stronę należy się co do zasady za
całokształt działań tego pełnomocnika, które doprowadzą do wydania orzeczenia
kończącego postępowanie w sprawie w danej instancji. W orzecznictwie sądów
administracyjnych dominuje pogląd, zgodnie z którym pełnomocnik ustanowiony z
urzędu otrzymuje wynagrodzenie za faktycznie udzieloną pomoc prawną, przy czym
udzielenie pomocy prawnej przez pełnomocnika z urzędu powinno zmierzać
bezpośrednio do poprawy lub ochrony sytuacji prawnej osoby, której pomoc jest
udzielana (por. np. postanowienia NSA: z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt II OZ
321/10, z dnia 17 września 2012 r., sygn. akt II FZ 727/12). Działający w sprawie
pełnomocnik wniósł skargę kasacyjną, która została prawomocnie odrzucona, zatem
nie została skutecznie wniesiona. Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy
prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2013 r., poz. 461) adwokatowi należy się
wynagrodzenie za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej. Spójnik koniunkcji
wskazuje, że opłata przysługuje tylko wówczas, gdy sporządzenie skargi kasacyjnej
połączone jest z jej wniesieniem. Prawomocne oddalenie wniosku o przywrócenie
terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, jak i odrzucenie skargi kasacyjnej nie
pozwala przyjąć, że czynność procesowa, której pełnomocnik zamierzał dokonać,
została faktycznie zrealizowana. Podjęte przez pełnomocnika działania nie wywołały
żadnych skutków, nie mogą zostać uznane za faktycznie udzieloną pomoc prawną w
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postępowaniu kasacyjnym. Skoro zaś nie sposób stwierdzić, aby pomoc prawna była
stronie rzeczywiście udzielona, niewątpliwie brak podstaw do przyznania w tym
zakresie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu.
W 2014 roku ugruntowane zostało dotychczasowe orzecznictwo w sprawach
związanych z rozpoznawaniem wniosków o przyznanie prawa pomocy, jak i
przyznawaniem wynagrodzenia profesjonalnym pełnomocnikom z tytułu pomocy
prawnej udzielonej z urzędu.
Szczególny przypadek stanowiły sytuacje dotyczące rozpoznania wniosków
o przyznanie prawa pomocy w sprawach, w których uchylając postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o odmowie przyznania prawa pomocy,
Naczelny Sąd Administracyjny wskazywał, że wniosek o przyznanie prawa pomocy
podlega rozpoznaniu na warunkach określonych w art. 165 P.p.s.a. (postanowienie
NSA o sygn. akt

II GZ 594/13, postanowienie NSA o sygn. akt

II GZ 603/13,

postanowienie NSA o sygn. akt II GZ 601/13, postanowienie NSA o sygn. akt II GZ
604/13, postanowienie NSA o sygn. akt II GZ 602/13, postanowienie NSA o sygn. akt
II GZ 597/13, postanowienie NSA o sygn. akt II GZ 595/13, postanowienie NSA o
sygn. akt II GZ 599/13, postanowienie NSA o sygn. akt II GZ 596/13).
W toku przedmiotowych spraw skarżący wielokrotnie składał wnioski o
przyznanie prawa pomocy, a Naczelny Sąd Administracyjny oddalał zażalenia na
postanowienia Sądu pierwszej instancji o odmowie przyznania skarżącemu prawa
pomocy wydane przed odrzuceniem skargi.
Niemniej przy okazji rozpoznania zażaleń na postanowienia WSA w Poznaniu
odmawiające przyznania prawa pomocy w zakresie wniosków o przyznanie prawa
pomocy, które zostały złożone w związku z zamiarem wniesienia skargi kasacyjnej,
Naczelny

Sąd

Administracyjny

uchylał

postanowienia

wojewódzkiego

sądu

administracyjnego i wskazywał, że postanowienia niekończące postępowania w
sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy
chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne.
Pierwszą wątpliwością ujawnioną przy ponownym rozpoznaniu wniosków o
prawo pomocy była kwestia czy rozstrzygnięcie w przedmiocie tych wniosków może
wydać referendarz sądowy, a to z uwagi na wskazywaną w orzeczeniach NSA
konieczność rozpoznania wniosków na warunkach określonych w art. 165 P.p.s.a.
Uwzględnić bowiem należało, że postanowienia referendarza sądowego mające
walor prawomocnych orzeczeń sądu mogą być uchylane i zmieniane na podstawie art.
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165 P.p.s.a., ale orzeczenie w tym zakresie może wydać jedynie wojewódzki sąd
administracyjny (postanowienie NSA z dnia 18 listopada 2005 roku o sygn. akt II OZ
877/05). Referendarz sądowy nie może cofnąć prawa pomocy przyznanego przez sąd
po wniesieniu sprzeciwu od postanowienia referendarza.
Stanowisko, że wnioski złożone w związku z zamiarem wniesienia skargi
kasacyjnej należy rozpoznać na warunkach określonych w art. 165 P.p.s.a. było
źródłem dalszych komplikacji, gdyż w przedmiotowych sprawach skargi zostały
odrzucone.
Jeśli przyjąć, że wnioski złożone w związku z zamiarem wniesienia skargi
kasacyjnej należy rozpoznać na warunkach określonych przepisem art. 165 P.p.s.a.,
to konsekwentnie uznać należałoby także, że orzeczenie o przyznaniu prawa pomocy
w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych wydane na podstawie art. 246 w związku
z art. 165 P.p.s.a. wywołuje skutki od daty pierwotnego wniosku o prawo pomocy, czyli
obejmuje także wpis od odrzuconej skargi.
Sprawy zostały przekazane do rozpoznania referendarzowi sądowemu
(postanowienia referendarza sądowego z dnia 20 marca 2014 roku: o sygn. akt III
SA/Po 657/12, o sygn. akt III SA/Po 666/12, o sygn. akt III SA/Po 662/12, o sygn. akt
III SA/Po 1103/12, o sygn. akt III SA/Po 665/12, o sygn. akt III SA/Po 660/12, o sygn.
akt III SA/Po 658/12, o sygn. akt III SA/Po 661/12, o sygn. akt III SA/Po 659/12).
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy uwzględnione zostało, że odmowa
przyznania prawa pomocy kształtuje sytuację prawną strony postępowania na
przyszłość, a ponowny wniosek o przyznanie prawa pomocy, w sytuacji gdy sąd
prawomocnym postanowieniem ocenił, że skarżący nie spełnia przesłanek zwolnienia
go z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania, nie przerywa biegu terminu do
uiszczenia wpisu wskazanego przez Sąd w wezwaniu do dokonania tej czynności oraz
nie chroni strony przed skutkami niezastosowania się do treści wezwania i to bez
względu na ewentualną zmianę treści wniosku oraz zakresu żądania w stosunku do
pierwotnego wniosku (postanowienie NSA z 4 marca 2005 roku o sygn. akt II FZ
58/05, postanowienie NSA z dnia 10 maja 2010 roku o sygn. akt II FZ 115/10,
postanowienie NSA z dnia 08 stycznia 2014 roku o sygn. akt II GZ 761/13).
Ponadto uwzględnione zostało, że wniosek o przyznanie prawa pomocy jest
skuteczny od momentu jego wniesienia i nie obejmuje zwolnienia od kosztów, do
których uiszczenia strona obowiązana jest przed jego złożeniem. Postanowienie
o przyznaniu prawa pomocy ma charakter konstytutywny i wywołuje skutki ex nunc,
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tzn. od daty wniesienia wniosku. Nie działa ono zatem z mocą wsteczną, lecz
obejmuje swoim zakresem wszelkie przyszłe i potencjalne koszty sądowe, w tym
również opłaty sądowe. Sąd nie może zwolnić skarżącego od kosztów, których
obowiązek uiszczenia powstał jeszcze przed rozpoznaniem przez Sąd wniosku o
przyznanie prawa pomocy (postanowienie NSA z dnia 23 czerwca 2004 roku o sygn.
akt FZ 125/04, postanowienie NSA z dnia 12 lipca 2011 roku o sygn. akt II OZ 584/11,
postanowienie NSA z dnia 25 stycznia 2012 roku o sygn. akt II OZ 9/12,
postanowienie NSA z dnia 07 maja 2014 roku o sygn. akt I OZ 334/14).
Postanowienia kończące postępowanie w sprawie nie mogą być zmieniane ani
uchylane przez sąd wskutek zmiany okoliczności sprawy. Sąd nie jest władny
przywrócić byt procesowy skardze odrzuconej własnym postanowieniem, choćby
nieprawomocnym (postanowienie WSA w Warszawie z dnia 02 sierpnia 2011 roku
o sygn. akt IV SA/Wa 773/11, postanowienie WSA w Rzeszowie z dnia 22 marca 2011
roku o sygn. akt II SA/Rz 5/11 oraz postanowienie NSA z dnia 28 czerwca 2011 roku
o sygn. akt II OZ 505/11).
Rozpoznając wnioski o przyznanie prawa pomocy orzekano na podstawie
informacji przestawionych w formularzu gdy nie było żadnych wątpliwości co do
sytuacji

finansowej

wnioskodawcy.

Jedynie

w

sytuacji,

gdy

na

podstawie

przedstawionych przez wnioskodawców informacji nie było możliwym ustalenie
rzeczywistej sytuacji majątkowej, lub też nasuwały się wątpliwości co do sytuacji
finansowej wnioskodawcy, zwracano się o przesłanie dodatkowych informacji.
Wezwania o przesłanie dodatkowych informacji dotyczyły w szczególności danych
dotyczących

możliwości

zarobkowych

i

sytuacji

majątkowej

mającej

swe

odzwierciedlenie m.in. w przedkładanych na wezwanie wyciągach bankowych,
wyciągach z posiadanych kart kredytowych, zeznaniach podatkowych lub też
w dokumentacji dotyczącej zawartych umów kredytowych. W odpowiedzi na powyższe
wezwanie wnioskodawcy czasami nie przesyłali pełnej historii posiadanych kont
bankowych poprzestając na zestawieniu transakcji wpływu na konto lub też
przedstawiając wyciągi z poszczególnych dni okresu za jaki winna zostać
przedstawiona historia konta bankowego. W takiej sytuacji przyjmowano, iż
przedłożone zestawienie transakcji nie pozwala na rzetelną ocenę sytuacji finansowej
w analizowanym okresie. Z przedłożonych zestawień wynikało bowiem jedynie kto jest
właścicielem konta, jaki był tytuł konkretnego wpływu i saldo po zaksięgowaniu tej
operacji. Przedłożone zestawienie nie odzwierciedlało jednak wszystkich operacji
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bankowych w tym wszystkich wpływów, wypłat, przelewów ani salda po każdej
operacji z uwzględnieniem ich chronologii. Przedstawione zestawienia nie dawały więc
podstawy do oceny szans wnioskodawców na pozyskanie środków na pokrycie
kosztów związanych ze swym udziałem w postępowaniu sądowym (zob. np.
postanowienie z 18.03.2014 r. sygn. akt IV SA/Po 91/14).
W przypadku gdy wnioskodawca deklarował prowadzenie gospodarstwa
domowego wspólnie z małżonkiem, a ujawnione informacje nie obejmowały sytuacji
finansowej małżonka wzywano do uzupełnienia danych w tym zakresie. Udzielając
odpowiedzi
dotyczących

na

wezwanie,

współmałżonka,

wnioskodawcy
wskazywali

odmawiając
często

na

udzielenia

prowadzenie

informacji
odrębnego

gospodarstwa domowego z małżonkiem, z którym pozostają w separacji faktycznej.
Odnosząc się do powyższego w uzasadnieniach wydanych postanowień (vide np.
postanowienie z dnia 15.04.2014 r. sygn. akt IV SA/Po 233/14 i z dnia 04.03.2014 r.
sygn. akt IV SA/Po 31/14) stwierdzano, iż powyższa okoliczność nie stanowi
samodzielnej przesłanki do przyznania prawa pomocy. Zauważyć należy bowiem, że
pomimo tego, iż małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub w
separacji faktycznej, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, to jednak
w świetle przepisu art. 23 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r., poz. 788 ze zm.) małżonkowie są obowiązani m.in. do
wzajemnej pomocy. Skoro małżonkowie są obowiązani do wzajemnej pomocy, przez
którą należy rozumieć nie tylko świadczenia osobiste, ale i pieniężne, mąż ma
obowiązek udzielenia pomocy żonie w zakresie prowadzenia przez niego procesów
sądowych (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1967r., sygn. akt I CZ
37/67, Lex nr 6155). Natomiast fakt, że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność
majątkowa, lub że pozostają w separacji faktycznej nie stanowi okoliczności, w której
to żona skarżącego nie może pomóc swojemu mężowi w uiszczeniu kosztów
postępowania (por. postanowienie NSA z dnia 2 grudnia 2011 r. sygn. akt I FZ 395/11
publ. na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Stąd wysokość dochodów osiąganych
przez męża, jego sytuacja majątkowa i finansowa wpływa na ocenę możliwości
płatniczych wnioskodawczym. Dopiero bowiem zestawienie i analiza faktycznie
uzyskiwanych przez małżonków dochodów i ponoszonych przez nich wydatków, czy to
oddzielnie czy łącznie, pozwala na pełną i rzetelną ocenę w zakresie spełnienia
ustawowej przesłanki przyznania prawa pomocy.
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W grupie orzeczeń dotyczących przyznania wynagrodzenia pełnomocnikom
działającym z urzędu oceniano również czy faktyczne udzielono wnioskodawcy
pomocy prawnej. Powyższe dotyczyło zarówno uprawdopodobnienia przedstawienia
stronie korzystającej z prawa pomocy np. opinii o braku podstaw do wniesienia środka
zaskarżenia jak i oceny wpływu podjętych przez pełnomocnika czynności na sytuację
procesową strony (vide postanowienie z dnia 08.04.2014 r. sygn. akt IV SA/Po 94/14).
W orzecznictwie sądów administracyjnych i literaturze przedmiotu wywodzi się
bowiem, że z treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. – dalej P.p.s.a..),
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat
za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej
pomocy prawnej udzielonej z urzędu (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 461) i rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności
radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej
udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (j.t. Dz.U. z 2013, poz.
490), nie wynika obowiązek uwzględnienia każdego wniosku o przyznanie
wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy.
Wniosek ten podlega ocenie również pod kątem jakości usług świadczonych w ramach
prawa pomocy i ich wpływu na sytuację procesową strony. Przyznanie takiego
wynagrodzenia pełnomocnikowi ustanowionemu na podstawie art. 244 P.p.s.a.
oznacza bowiem obciążenie Skarbu Państwa ciężarem finansowym w nim związanym.
Stąd też Sąd jako dysponent środków publicznych, odpowiada za zasadność
i legalność ich wydatkowania. Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż
pełnomocnikowi ustanowionemu w ramach przyznanego stronie prawa pomocy
wynagrodzenie takie przysługuje jedynie za faktyczne, realne jej udzielenie. Samo
zapoznanie się z aktami sprawy bez podjęcia dalszych czynności procesowych nie
jest wystarczające dla uznania, że pomoc prawna w urzędu została stronie udzielona
(zob. np. postanowienie NSA z dnia 22 grudnia 2004 r., sygn. akt OZ 720/04,
ONSAiWSA 2005/5/93; postanowienie NSA z 18 października 2007 r., sygn. akt II FZ
515/07; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 lutego 2008r., sygn. akt II SA/Bk 835/07;
wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2010 r., sygn. akt I FSK 1648/08; postanowienie NSA
z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt II FZ 143/10; postanowienie NSA z dnia
25 października 2011 r., sygn. akt I OZ 790/11, postanowienie NSA z dnia 13 kwietnia
2012 r., sygn. akt II OZ 214/12 oraz S. Babiarz, B. Dauter, M. Niezgódka-Medek,
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Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
Warszawa 2007, s. 316 – 317).
Rozpoznając wnioski o przyznanie prawa pomocy orzekano na podstawie
informacji przestawionych w formularzu gdy nie było żadnych wątpliwości co do
sytuacji

finansowej

wnioskodawcy,.

Jedynie

w

sytuacji,

gdy

na

podstawie

przedstawionych przez wnioskodawców informacji nie było możliwym ustalenie
rzeczywistej sytuacji majątkowej, lub też nasuwały się wątpliwości co do sytuacji
finansowej wnioskodawcy, zwracano się o przesłanie dodatkowych informacji.
Wezwania o przesłanie dodatkowych informacji dotyczyły w szczególności danych
dotyczących

możliwości

zarobkowych

i

sytuacji

majątkowej

mającej

swe

odzwierciedlenie m.in. w przedkładanych na wezwanie wyciągach bankowych,
wyciągach z posiadanych kart kredytowych, zeznaniach podatkowych lub też
w dokumentacji dotyczącej zawartych umów kredytowych. W odpowiedzi na powyższe
wezwanie wnioskodawcy czasami nie przesyłali pełnej historii posiadanych kont
bankowych poprzestając na zestawieniu transakcji wpływu na konto lub też
przedstawiając wyciągi z poszczególnych dni okresu za jaki winna zostać
przedstawiona historia konta bankowego. W takiej sytuacji przyjmowano, iż
przedłożone zestawienie transakcji nie pozwala na rzetelną ocenę sytuacji finansowej
w analizowanym okresie. Z przedłożonych zestawień wynikało bowiem jedynie kto jest
właścicielem konta, jaki był tytuł konkretnego wpływu i saldo po zaksięgowaniu tej
operacji. Przedłożone zestawienie nie odzwierciedlało jednak wszystkich operacji
bankowych w tym wszystkich wpływów, wypłat, przelewów ani salda po każdej
operacji z uwzględnieniem ich chronologii. Przedstawione zestawienia nie dawały więc
podstawy do oceny szans wnioskodawców na pozyskanie środków na pokrycie
kosztów związanych ze swym udziałem w postępowaniu sądowym (zob. np.
postanowienie z 18.03.2014 r. sygn. akt IV SA/Po 91/14).
W przypadku gdy wnioskodawca deklarował prowadzenie gospodarstwa
domowego wspólnie z małżonkiem, a ujawnione informacje nie obejmowały sytuacji
finansowej małżonka wzywano do uzupełnienia danych w tym zakresie. Udzielając
odpowiedzi
dotyczących

na

wezwanie,

współmałżonka,

wnioskodawcy
wskazywali

odmawiając
często

na

udzielenia

prowadzenie

informacji
odrębnego

gospodarstwa domowego z małżonkiem, z którym pozostają w separacji faktycznej.
Odnosząc się do powyższego w uzasadnieniach wydanych postanowień (vide np.
postanowienie z dnia 15.04.2014 r. sygn. akt IV SA/Po 233/14 i z dnia 04.03.2014 r.
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sygn. akt IV SA/Po 31/14) stwierdzano, iż powyższa okoliczność nie stanowi
samodzielnej przesłanki do przyznania prawa pomocy. Zauważyć należy bowiem, że
pomimo tego, iż małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub
w separacji faktycznej, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, to jednak
w świetle przepisu art. 23 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) małżonkowie są obowiązani m.in. do
wzajemnej pomocy. Skoro małżonkowie są obowiązani do wzajemnej pomocy, przez
którą należy rozumieć nie tylko świadczenia osobiste, ale i pieniężne, mąż ma
obowiązek udzielenia pomocy żonie w zakresie prowadzenia przez niego procesów
sądowych (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1967r., sygn. akt I CZ
37/67, Lex nr 6155). Natomiast fakt, że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność
majątkowa, lub że pozostają w separacji faktycznej nie stanowi okoliczności, w której
to żona skarżącego nie może pomóc swojemu mężowi w uiszczeniu kosztów
postępowania (por. postanowienie NSA z dnia 2 grudnia 2011 r. sygn. akt I FZ 395/11
publ. na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Stąd wysokość dochodów osiąganych
przez męża, jego sytuacja majątkowa i finansowa wpływa na ocenę możliwości
płatniczych wnioskodawczym. Dopiero bowiem zestawienie i analiza faktycznie
uzyskiwanych przez małżonków dochodów i ponoszonych przez nich wydatków, czy to
oddzielnie czy łącznie, pozwala na pełną i rzetelną ocenę w zakresie spełnienia
ustawowej przesłanki przyznania prawa pomocy.
W grupie orzeczeń dotyczących przyznania wynagrodzenia pełnomocnikom
działającym z urzędu oceniano również czy faktyczne udzielono wnioskodawcy
pomocy prawnej. Powyższe dotyczyło zarówno uprawdopodobnienia przedstawienia
stronie korzystającej z prawa pomocy np. opinii o braku podstaw do wniesienia środka
zaskarżenia jak i oceny wpływu podjętych przez pełnomocnika czynności na sytuację
procesową strony (vide postanowienie z dnia 08.04.2014 r. sygn. akt IV SA/Po 94/14).
W orzecznictwie sądów administracyjnych i literaturze przedmiotu wywodzi się
bowiem, że z treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. – dalej P.p.s.a..),
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat
za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej
pomocy prawnej udzielonej z urzędu (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 461) i rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności
radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej

27
udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (j.t. Dz.U. z 2013, poz.
490), nie wynika obowiązek uwzględnienia każdego wniosku o przyznanie
wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy.
Wniosek ten podlega ocenie również pod kątem jakości usług świadczonych w ramach
prawa pomocy i ich wpływu na sytuację procesową strony. Przyznanie takiego
wynagrodzenia pełnomocnikowi ustanowionemu na podstawie art. 244 P.p.s.a.
oznacza bowiem obciążenie Skarbu Państwa ciężarem finansowym w nim związanym.
Stąd też Sąd jako dysponent środków publicznych, odpowiada za zasadność
i legalność ich wydatkowania. Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż
pełnomocnikowi ustanowionemu w ramach przyznanego stronie prawa pomocy
wynagrodzenie takie przysługuje jedynie za faktyczne, realne jej udzielenie. Samo
zapoznanie się z aktami sprawy bez podjęcia dalszych czynności procesowych nie
jest wystarczające dla uznania, że pomoc prawna w urzędu została stronie udzielona
(zob. np. postanowienie NSA z dnia 22 grudnia 2004 r., sygn. akt OZ 720/04,
ONSAiWSA 2005/5/93; postanowienie NSA z 18 października 2007 r., sygn. akt II FZ
515/07; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 835/07;
wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2010 r., sygn. akt I FSK 1648/08; postanowienie NSA z
dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt II FZ 143/10; postanowienie NSA z dnia
25 października 2011 r., sygn. akt I OZ 790/11, postanowienie NSA z dnia 13 kwietnia
2012 r., sygn. akt II OZ 214/12 oraz S. Babiarz, B. Dauter, M. Niezgódka-Medek,
Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
Warszawa 2007, s. 316 – 317).
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kosztów
sądowych
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18

4
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15
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2

1

2
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Zwolnienie od
kosztów
i ustanowienie
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3
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Razem
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92
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25

9

IV.

ORZECZNICTWO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU
ADMINISTRACYJNEGO

1.

Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych i finansów publicznych
W roku 2014 do Wydziału I rozpoznającego skargi, których przedmiotem są

decyzje, postanowienia i inne czynności z zakresu zobowiązań podatkowych
i finansów publicznych oraz skargi na bezczynność wpłynęło ogółem 1346 skarg
w tym od osób fizycznych - 866, osób prawnych - 464, organizacji społecznych - 15,
prokuratora 1 oraz jedna sprawa do repertorium SO. Załatwiono 1327 spraw z w/w
repertoriów.
Udział
następująco:

pełnomocników

w

rozstrzygniętych

sprawach

przedstawia

się
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- pełnomocnicy organów – 622
- pełnomocnicy strony skarżącej:
- adwokaci - 67
- radcy prawni - 194
- doradcy podatkowi- 229.
W 2 sprawach brał udział prokurator.
W porównaniu do roku 2013 nastąpił wzrost wpływu skarg o 58

i wzrost

zaległości z 617 do 637 na koniec roku 2014. Szybkość postępowania wyniosła
w grudniu 2014 r. 5,2 miesiąca.
Nadal w szerokim zakresie w orzecznictwie stosowano postanowienia prawa
wspólnotowego, a zwłaszcza Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz Szóstej Dyrektywy
Rady 77/388/EWG z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw
Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku.
Ponadto często w uzasadnieniach orzeczeń odwoływano się do postanowień
Konstytucji RP oraz Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).
Znaczną część spraw, które wpłynęły do Wydziału I stanowiły skargi na
pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne)
wydawane przez Ministra Finansów i Dyrektora Izby Skarbowej. W 2014 r. wpłynęły
łącznie 298 tego rodzaju sprawy.
W 2014 r. nie były w Wydziale I rozpatrywane sprawy w postępowaniu
mediacyjnym oraz w postępowaniu uproszczonym.
Nie stosowano także grzywien przewidzianych w art. 55 § 1, art. 112, art. 154 §
1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - dalej „P.p.s.a.” oraz
instytucji sygnalizacji z art. 155 § 1 P.p.s.a.
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Spośród spraw, w których zanotowano istotne zagadnienia prawne, odnoszące
się do przepisów prawa materialnego i postępowania i wynikające z orzecznictwa
Wydziału I należy wymienić:
Ordynacja podatkowa
W 2013 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu wśród
rozstrzygnięć wymagających zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – dalej: „O.p.”, doniosłe znaczenie miał wyrok
w sprawie o sygn. akt I SA/Po 329/14. Wnioskodawca we wniosku o udzielenie
interpretacji zadał dwa pytania: Czy wnioskodawca, będący spółką z o.o. działając w
charakterze następcy prawnego innej spółki z o.o., jest uprawniony by zaliczyć do
kosztów

uzyskania

przychodu

odszkodowanie

wypłacone

przez

poprzednika

prawnego na rzecz jego kontrahenta oraz czy koszty odszkodowania należy uznać za
koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4d o
podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 – ze
zm.), potrącane w dacie ich poniesienia? Minister Finansów na podstawie art. 165a §
1 w zw. z art. 14b § 1 i art. 14h O.p. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie
udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W wydanym
postanowieniu stwierdzono, że interpretacja indywidualna w zakresie przedstawionych
zagadnień nie dotyczyłaby indywidualnej sprawy wnioskodawcy (kwestie wymagające
rozstrzygnięcia określone w pytaniach, mimo że dotyczą
podatkowego,

to

nie

odnoszą

się

do

konsekwencji

przepisów prawa
prawnopodatkowych

wnioskodawcy) Uchylając zaskarżone postanowienie Sąd stwierdził, że nie było
podstaw do zastosowania przez Ministra Finansów art. 165a § 1 O.p. i wydania
postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie. Sąd podkreślił, że
organ podatkowy dokonał błędnej wykładni art. 14b § 1 O.p., wywodząc, że w
opisanym stanie faktycznym skarżąca spółka nie jest podmiotem zainteresowanym w
rozumieniu tego przepisu. Nie znalazło zdaniem sądu uzasadnienia w świetle
opisanego we wniosku stanu faktycznego stwierdzenie, że skarżąca spółka jest
podmiotem, w odniesieniu do którego wykładnia znajdujących zastosowanie w sprawie
przepisów prawa podatkowego może rzutować na prawidłowe określenie jego
obowiązku podatkowego. W wyroku tym sąd sformułował tezę, że niedopuszczalne
jest stanowisko organu podatkowego, iż istnieje zobowiązanie podatkowe, istnieje
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podmiot, który ponosi odpowiedzialność podatkową za to zobowiązanie do chwili jego
wygaśnięcia, natomiast nie istnieje podmiot uprawniony do zwrócenia się z wnioskiem
o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Tego rodzaju
wykładnia nie tylko sprzeciwia się treści art. 14b § 1 O.p. ale powodowałaby istotne
pogorszenie sytuacji prawnej następcy prawnego.
Kolejny wyrok w sprawie o sygn. akt I SA/Po 633/14 dotyczy stosowania
przepisu art. 97 § 1 O.p.. W wyroku tym Sąd stwierdził, że nie znajduje uzasadnienia
wyrażone w zaskarżonym postanowieniu stanowisko, że spadkobierczyni nie mogła
zainicjować postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty po spadkodawcy,
będącym podatnikiem. Zdaniem organu podatkowego, przepisy Ordynacji podatkowej
nie

przewidują

stwierdzenia

prawnej

nadpłaty

możliwości

na

wniosek

wszczęcia
złożony

postępowania
przez

w

przedmiocie

spadkobiercę

podatnika.

W konsekwencji, w ocenie organu podatkowego, skarżąca nie miała legitymacji
czynnej do wystąpienia na podstawie art. 75 O.p. z wnioskiem o stwierdzenie
nadpłaty. Tym samym, brak było podstaw prawnych do merytorycznego rozpatrzenia
wniosku skarżącej i w konsekwencji brak podstaw do prowadzenia w tym przedmiocie
postępowania podatkowego. Odnosząc się do przywołanego powyżej stanowiska
organu, Sąd stwierdził, że po pierwsze, przepis art. 97 § 1 O.p. inkorporuje zasadę,
w myśl której na spadkobierców podatnika przechodzą wszelkie przewidziane
w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.
Ustawodawca kreuje zatem równowagę w zakresie przejścia praw i obowiązków
majątkowych na spadkobierców. Wobec powyższego Sąd stwierdził, że w zakresie,
w jakim na spadkobiercy ciążą potencjalne przewidziane w przepisach prawa
podatkowego

majątkowe

obowiązki

musi

on

partycypować

w potencjalnych

przewidzianych w przepisach prawa podatkowego prawach majątkowych. Żaden
z przepisów Ordynacji podatkowej nie różnicuje sytuacji prawnopodatkowej przy
dochodzeniu

przez

organ

podatkowy

obowiązków

majątkowych

i

realizacji

podatkowych praw majątkowych. Mając na uwadze, że na podstawie art. 97 § 1 O.p.
spadkobiercy podatnika przejmują wszelkie przewidziane w przepisach prawa
podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy oraz że prawo do
stwierdzenia i zwrotu nadpłaty ma charter majątkowy, wszczęcie postępowania
w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty podatku powstałej za życia spadkodawcy może
nastąpić po jego śmierci na wniosek spadkobiercy.

33
Podatek dochodowy od osób fizycznych
W sprawie o sygn. akt I SA/Po 739/14 Sąd zajmował się kwestią możliwości
zastosowania przez sąd administracyjny przepisu prawa (art. 20 ust. 3 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012
r., poz. 361 ze zm. - dalej: u.p.d.o.f.), co do którego w toku postępowania
sądowoadministracyjnego obalone zostało domniemanie jego konstytucyjności. Biorąc
pod uwagę obszerny cytat uzasadnienia wyroku TK z dnia 29 lipca 2014 sygn. akt
P 49/13, Sąd stwierdził, że TK nie formułuje jednoznacznego sposobu rozumienia
normy prawnej, zawartej w szczególności w art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. Uzasadnienie
wyroku z 18 lipca 2013 r., do którego odwołuje się TK w wyroku z dnia 29 lipca 2014 r.
nie pozwala bowiem na precyzyjne wskazanie ani przedmiotu, ani podstawy
opodatkowania, ani czasowego zakresu badania stanu majątkowego podatnika, ani
nawet sposobu liczenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Skoro, co
stwierdza TK zarówno w wyroku z 29 lipca 2014 r., jak i w wyroku z 18 lipca 2013 r.,
nie jest możliwe jednoznacznie odkodowanie z przepisów ustawy podatkowej zakresu
obowiązku podatkowego, to w konsekwencji nie sposób uznać, że obowiązek ten w
ogóle powstał w świetle zasad wynikających z art. 217 Konstytucji RP. Przepis ten
miał zabezpieczać podatnika przed stanem niepewności co istnienia i zakresu
obowiązku

podatkowego.

Prawodawca

konstytucyjny

w

sposób

wyjątkowo

restrykcyjny zakreślił warunki legislacji podatkowej, które winny być spełnione, by
obowiązek podatkowy w ogóle mógł powstać. Uchybienie tym warunkom powoduje
poddanie podatnika arbitralności rozstrzygnięć organów podatkowych, które na
podstawie tego samego przepisu mogłyby wywodzić odmienne konsekwencje
podatkowe. Taka sytuacja jest jednak nie do zaakceptowania w świetle norm
konstytucyjnych, a w szczególności zasady demokratycznego państwa prawnego,
której źródło stanowi art. 2 Konstytucji RP. W konsekwencji skoro przepis art. 20 ust. 3
u.p.d.o.f. nie pozwala na odtworzenie normy podatkowej, kreując po stronie
podatników stan olbrzymiej niepewności co do samego faktu istnienia obowiązku
podatkowego, jak i jego zakresu, to nie można uznać, że przepis ten stanowi
podstawę prawną obowiązku podatkowego. Dalej Sąd stwierdził, powołując się na
stanowisko Naczelnego Sąd Administracyjnego, że decydujące dla odmowy
możliwości stosowania danego przepisu jako podstawy orzeczeń podatkowych jest
obalenie

domniemania

konstytucyjności przepisu,

a nie moment ogłoszenia
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orzeczenia TK. Sam fakt stwierdzenia przez TK, ze podstawa prawna decyzji
podatkowej jest niezgodna Konstytucją RP oznacza, że przepis ten nie może
stanowić podstawy prawnej rozstrzygnięcia także w tych postępowaniach, które
dotyczą okresu poprzedzającego ogłoszenie wyroku TK. Sąd podkreślił, że zasadę
niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit) przede wszystkim należy odnosić do
aktów normatywnych.
W sprawie o sygn. akt I SA/Po 1246/13 Sąd rozstrzygnął czy przychód z tytułu
zrzeczenia się prawa użytkowania nieruchomości stanowi przychód, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., czyli przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych
innych aniżeli określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f., a po stronie kosztów
należy uwzględnić koszty nabycia prawa użytkowania, czy też stanowi inne źródło
przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. W uzasadnieniu wyroku sąd
stwierdził, że nabycie przez skarżącą prawa do użytkowania nieruchomości
spowodowało w istocie powstanie u niej źródła przychodów określonego w art. 10 ust.
1 pkt 6 u.p.d.o.f., tj.: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy
o podobnym charakterze (...).Wobec powyższego przychód z tytułu uzyskanej przez
skarżącą rekompensaty w związku ze zrzeczeniem się prawa do użytkowania
nieruchomości stanowi inne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 9
u.p.d.o.f., tj. inne źródła. Z regulacji tej wyraźnie wynika, że kosztami uzyskania
przychodów nie są koszty uzyskania jakichkolwiek przychodów, lecz zawsze związane
z uzyskaniem przychodu z konkretnego źródła. W związku z powyższym uznano, że
koszty uzyskania przychodu z danego źródła pomniejszają przychody z tego właśnie
źródła, a nie jakiekolwiek przychody. Koszty uzyskania przychodu są zatem ściśle
i funkcjonalnie przyporządkowane do danego źródła przychodów.
Podatek dochodowy od osób prawnych
W kwestii zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 – ze zm.) –
dalej: „u.p.d.o.p.”, wskazać należy na wyrok w sprawie o sygn. akt I SA/Po 1081/13.
Kwestia sporna w tej sprawie koncentrowała się wokół wyłączenia z kosztów
uzyskania przychodów spółki odpisów amortyzacyjnych naliczonych od wartości
"rejestru aktywnych klientów", który stanowi know-how. "Rejestr aktywnych klientów"
spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych i dokonała odpisów amortyzacyjnych, które zaliczyła do kosztów
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podatkowych rozpatrywanego roku podatkowego. Istotą sporu w tej sprawie było to,
czy w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie ma wskazany przez organ
odwoławczy przepis art. 16 ust. 1 pkt 64 u.p.d.o.p., czy też wskazany przez stronę
przepis art. 16a ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. Sąd podkreślił, że ustawodawca w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie rozróżnia sytuację, dotyczącą
możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych
dokonywanych od know-how, w zależności od tego, czy zostało ono wniesione do
spółki w postaci wkładu niepieniężnego, czy też zostało nabyte w inny sposób.
W pierwszym przypadku zastosowanie ma przepis art. 16 ust. 1 pkt 64 u.p.d.o.p.,
w drugim art. 16b ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. W rozpatrywanej sprawie "rejestr aktywnych
klientów" został wniesiony do spółki w postaci wkładu niepieniężnego, dlatego też
zastosowanie ma przepis art. 16 ust. 1 pkt 64 u.p.d.o.p.
Podatek od towarów i usług
W kwestii zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – dalej: „u.p.t.u.”,
istotny wyrok zapadł w sprawie o sygn. I SA/Po 196/14 w której spór sprowadzał się
do oceny, czy z tytułu realizacji wydatków mieszanych przez Gminę, służących
jednocześnie czynnościom podlegającym opodatkowaniu VAT (opodatkowanym VAT
wg różnych stawek i zwolnionym przedmiotowo) oraz niestanowiącym działalności
gospodarczej na gruncie VAT, Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego
z uwzględnieniem proporcji obrotu, o której mowa w art. 90 ust. 3 u.p.t.u.? 2) Czy
w przypadku

zastosowania

odliczenia

VAT

tytułem

wydatków

mieszanych

z uwzględnieniem współczynnika sprzedaży, do obliczenia jego wartości konieczne
będzie uwzględnienie w jakikolwiek sposób czynności niestanowiących działalności
gospodarczej na gruncie ustawy o VAT, a więc niepodlegających VAT (obejmujących
wykonanie zadań własnych Gminy realizowanych z wykorzystaniem władztwa
administracyjnoprawnego) ? W wydanej interpretacji indywidualnej stwierdzono, że
w przypadku wydatków inwestycyjnych stanowiących ulepszenie w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym ponoszonych od 1 stycznia 2011 r., związanych
z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi oraz niepodlegającymi podatkowi VAT
- wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko w takiej
części, w jakiej nabycie to wiąże się z czynnościami opodatkowanymi (art. 86 ust. 1
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u.p.t.u.). Oznacza to, że wnioskodawca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej
części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności. Z kolei,
zdaniem organu w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych dotyczących budynku
urzędu gminy poniesionych przed 1 stycznia 2011 r. oraz od pozostałych wydatków
mieszanych

(opodatkowanych,

zwolnionych,

niepodlegających

opodatkowaniu),

w sytuacji, gdy brak jest obiektywnej możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot
podatku naliczonego związanego z poszczególnymi czynnościami, zainteresowanemu
w odniesieniu do tych wydatków przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego
według proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 u.p.t.u.. Proporcję, stosownie do art.
90 ust. 3 u.p.t.u., wnioskodawca winien ustalić jako udział rocznego obrotu z tytułu
czynności opodatkowanych, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności
opodatkowanych i zwolnionych od podatku. Przy czym czynności niepodlegające
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do
odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 u.p.t.u.

W tym

zakresie uznano stanowisko strony za prawidłowe. Natomiast zdaniem sądu prawo do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje
wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje
podatnik podatku od towarów i usług oraz, gdy towary i usługi, w związku z których
nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności
opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego
( powstanie zobowiązania podatkowego). System odliczeń podatku naliczonego ma na
celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń podatku VAT
przypadającego do zapłaty na wcześniejszych etapach obrotu. Jest podstawowym
elementem konstrukcji systemu tego podatku, systemu opartego na neutralności
podatku VAT dla podatnika (podmiotu gospodarczego) przy prowadzeniu każdej
działalności gospodarczej – niezależnie od jej celów i wyników. W przypadku Gminy
można mówić o prawie do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w stosunku do
transakcji, w których występuje jako podatnik VAT w ramach umów cywilnoprawnych,
a nie w ramach stosunków administracyjnych oraz w zakresie wykonywania zadań
własnych. Gmina w zakresie transakcji dokonywanych w związku z wykonywaniem
zadań publicznych nie jest podatnikiem podatku VAT, jest ostatecznym konsumentem,
który zgodnie z konstrukcją systemu podatku od wartości dodanej obciążony jest tym
podatkiem. Stanowisko skarżącej zaprezentowane we wniosku , jak również
stanowisko organu co do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych
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do 31 grudnia 2010r spowodowałoby również odliczenie podatku naliczonego od
wydatków niezwiązanych z transakcjami opodatkowanymi podatkiem od towarów
i usług, co stanowiłoby naruszenie systemu podatku VAT. Powołując się na uchwałę
NSA z dnia 24 października 2011 r. sygn. akt I FPS 9/10, błędnie uznano, że Gminie
przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego zarówno
z czynnościami opodatkowanymi jak i niepodlegającymi ustawie od wydatków
poniesionych
wyodrębnienia

do

31.grudnia

całości

lub

2010r, jeżeli brak
części

z poszczególnymi czynnościami. W

kwot

jest

podatku

obiektywnej możliwości
naliczonego

związanego

tym przypadku czynności niepodlegające

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć za zakres prawa do
odliczenia podatku naliczonego. Sąd w pełni podziela pogląd wyrażony w ww.
uchwale, że zawarte w przepisach art. 90 ust. 1 – 3 u.p.t.u sformułowanie "czynności,
w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia" należy rozumieć jako odnoszące
się do czynności zwolnionych od podatku oraz czynności opodatkowanych na
specjalnych zasadach, gdzie ustawa wprost stwierdza, że podatnik nie ma prawa do
odliczenia. Jednakże w ocenie sądu ww. uchwała nie mogła mieć zastosowania w tej
sprawie, albowiem została podjęta na tle odmiennego stanu faktycznego. Sprawa, na
tle której podjęto uchwałę dotyczyła podatnika, spółki z z o.o., która prowadzi
działalność gospodarczą i wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem
VAT oraz czynności niepodlegające ustawie. Natomiast w sprawie będącej
przedmiotem postępowania, rozpatrywane było prawo do odliczenia podatku
naliczonego podmiotu, który jest przede wszystkim organem władzy samorządowej
powołanym dla realizacji określonych przepisami prawa zadań i co do zasady nie jest
podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnikiem staje się wyłącznie w zakresie
wykonywania czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, występując jako
równorzędny podmiot stosunku prawnego. W związku z tym jeśli prawo do odliczenia
przysługuje wyłącznie podatnikom podatku VAT ( ponieważ dotyczą transakcji
opodatkowanych), to prawa tego nie można rozpatrywać w stosunku do organu
władzy, poza transakcjami opodatkowanymi VAT. Dlatego też Gmina w zakresie
w jakim występuje jako podatnik VAT winna dokonać ścisłego powiązania nabycia
towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi, ponieważ przysługuje jej prawo do
rozliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów bądź usług bezpośrednio
związanych z czynnościami opodatkowanymi, innymi słowy do rozliczenia podatku
naliczonego od wydatków stanowiących element cenotwórczy dla dokonywanych
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dostaw towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT. Obowiązujące przepisy
jasno precyzują zakres prawa do odliczenia i na podstawie art. 86 ust. 1 u.p.t.u. nie
można mieć wątpliwości, że prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje
od wydatków poniesionych na nabycie towarów i usług wykorzystywanych do
czynności niepodlegających systemowi VAT, w stosunku do których Gmina nie jest
podatnikiem tego podatku. W ocenie sądu organ błędnie jako podstawę prawną
odmowy odliczenia podatku naliczonego od wydatków poczynionych na modernizację
budynku Urzędu Gminy od 1 stycznia 2011 r. powołał art. 86 ust. 7b u.p.t.u.
Z brzmienia tego przepisu wynika, że ma on zastosowanie, gdy nakłady dotyczą
nieruchomości stanowiącej majątek przedsiębiorstwa podatnika. Ze stanu faktycznego
wynika zaś, że nakłady na modernizacje dotyczą budynku Urzędu Gminy, służącego
działalności organu władzy samorządowej, a nie działalności gospodarczej Gminy, nie
mogą więc stanowić nakładów na ulepszenie przedsiębiorstwa.
Sprawy z zakresu podatku akcyzowego
W sprawach z zakresu podatku akcyzowego rozpoznanych przez Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Poznaniu w 2014 roku na uwagę zasługują następujące
sprawy:
W sprawie o sygn. akt III SA/Po 1520/13 Sąd zajmował się kwestią dotyczącą
istnienia uprawnienia podatnika do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę
rabatów

udzielonych po wystawieniu faktury sprzedaży wyrobu akcyzowego. Sąd

wskazał w tym zakresie, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ukształtował się
nowy pogląd i powołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 09 maja
2013 r., sygn. akt I FSK 445/13, który dotyczył wprawdzie interpretacji podatkowej, ale
opartej na stanie faktycznym analogicznym do rozpoznawanej sprawy. NSA
w uzasadnieniu powyższego wyroku stwierdził, że podstawa opodatkowania akcyzą
w przypadku określonym w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.
o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 2004 r., Nr 29, poz. 57 ze zm. ), dalej u.p.a., nie
powinna być wyższa od wynagrodzenia rzeczywiście zapłaconego przez konsumenta
danego wyrobu akcyzowego. Podstawa opodatkowania nie może być wobec tego
wyższa od kwoty ostatecznie otrzymanej przez podatnika z uwagi na zmniejszenie
ceny, m. in. na skutek udzielonego rabatu. W stanie prawnym obowiązującym od
1 marca 2004 r. do końca lutego 2009 r., podstawą opodatkowania, o której mowa w
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art. 10 ust. 1 pkt 1 u.p.a. była kwota należna z tytułu sprzedaży wyrobu akcyzowego,
odpowiadająca faktycznej cenie, za jaką sprzedawca sprzedał ten wyrób nabywcy
(tzn. uwzględniająca potransakcyjne okoliczności zmniejszające i podwyższające
cenę), pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz kwotę akcyzy, należne
od tego wyrobu. NSA podkreślił, że w powyższym stanie prawnym art. 10 ust. 1 pkt 1
w zw. z art. 82 ust. 1 u.p.a., przy uwzględnieniu art. 2 w zw. z art. 21 ust. 1 i art. 64
ust. 1 Konstytucji RP, rozumieć należy w ten sposób, że w przypadku zmniejszenia
podstawy opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego, podatnikowi przysługuje
uprawnienie do korekty podatku akcyzowego wykazanego w fakturze sprzedaży tego
samochodu, dokonanej w trybie określonym w art. 29 ust. 4 – 4c ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), co
wymaga wykazania w wystawionej fakturze korygującej, skorygowanej kwoty podatku
akcyzowego, adekwatnej do pomniejszonej podstawy opodatkowania. Brak określenia
warunków obniżenia podstawy opodatkowania w ustawie o podatku akcyzowym nie
oznacza natomiast braku prawa podatnika do obniżenia podstawy opodatkowania
akcyzy wykazanej na danej fakturze, gdyż twierdzenie o nieistnieniu takiego
uprawnienia naruszałoby art. 2 w zw. z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP
( poprzez naruszenie gwarancji ochrony prawa do własności oraz innych praw
majątkowych, czyli poprzez niezasadne obarczenie podatnika ekonomicznym
ciężarem

tej

części

podatku

akcyzowego,

która

winna

ulec

zmniejszeniu

proporcjonalnie do pomniejszonej podstawy opodatkowania, a który to ciężar powinien
ponieść nabywca wyrobu akcyzowego ). Faktura korekta winna zawierać właściwą
kwotę podatku należnego VAT oraz stosowną do faktycznej podstawy opodatkowania
kwotę podatku akcyzowego.
Sąd rozpoznający przedmiotową sprawę podzielił w całości stanowisko
wyrażone w cytowanym powyżej wyroku NSA oraz w wyroku NSA z 7 lutego 2014 r.,
sygn. akt I FSK 465/13 i stwierdził, że z tej przyczyny należało uchylić zaskarżoną
decyzję. Niezasadnie odmówiono bowiem stronie skarżącej uprawnień do dokonania
korekty faktury z powodu zmiany ceny rocznika samochodu. W tym przypadku trzeba
przyjąć, że podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym stanowiła kwota
rzeczywiście i ostatecznie uiszczona za ten pojazd przez jego nabywcę.
W sprawie o sygn. akt III SA/Po 1596/13 ( oraz w 73 innych sprawach tej
samej skarżącej spółki )

Sąd wskazał, że istota sporu sprowadzała się do

prawidłowego ustalenia 1 stopnia Plato, tj. 1% m/m ekstraktu brzeczki podstawowej,
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od którego zależy wysokość podatku akcyzowego od piwa smakowego. Sąd
zauważył, że ustawodawca nie wyjaśnił znaczenia pojęć specjalistycznych (brzeczka
podstawowa, ekstrakt brzeczki podstawowej, ekstrakt rzeczywisty,

zawartość

ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie), którymi posłużył się, określając
podstawę opodatkowania i sposób obliczenia podatku akcyzowego i dlatego w tym
zakresie konieczne było odwołanie się do znaczenia tych pojęć w browarnictwie.
Pomimo tego, że organ ustalił za pomocą opinii biegłych znaczenie
specjalistycznych pojęć, to jednak nie posłużył się nimi przy obliczaniu stopnia Plato
dla wyliczenia należnego podatku akcyzowego. W ten sposób odstąpił od przyjęcia
znaczenia specjalistycznych pojęć istotnych dla obliczenia stopnia Plato ustalonych
w browarnictwie, przyjmując własne rozumienie tych pojęć i przypisując im
normatywny charakter. Sąd nie zaakceptował takiego stanowiska, albowiem skoro
ustawodawca w istotnym w sprawie okresie nie zdefiniował powyższych pojęć na
potrzeby podatku akcyzowego, organy nie mogą, odwołując się do autonomii prawa
podatkowego, nadawać im znaczeń nie wynikających z definicji ustawowych,
a jednocześnie oderwanych od powszechnie akceptowanych we właściwej dla nich
dziedzinie. Organy winny uwzględnić znaczenie istotnych w sprawie pojęć
specjalistycznych wynikające z opinii biegłych. W konsekwencji przy obliczaniu
zawartości ekstraktu rzeczywistego w gotowym produkcie należy odliczać zawarte
w produkcie gotowym dodatki, w szczególności cukier, syrop itp. Na tę konieczność
zwrócili uwagę biegli, wyjaśniając definicję ekstraktu rzeczywistego. Wynika to zatem z
istoty ekstraktu rzeczywistego, który nie obejmuje ekstraktu dodatków smakowych.
Uwzględnienie tych dodatków

prowadziłoby do ustalenia ekstraktu ogólnego

gotowego produktu (piwa aromatyzowanego), a nie jego ekstraktu rzeczywistego.
Oznaczałoby to również uwzględnienie w ekstrakcie brzeczki podstawowej składników
niepochodzących z brzeczki podstawowej.
Nieuprawnione było przy tym, zdaniem Sądu, stanowisko organów, że
nieuwzględnienie w ekstrakcie rzeczywistym składników dodanych już po zakończeniu
fermentacji

oznaczałoby,

iż

czynności

skutkujące

powstaniem

obowiązku

podatkowego w akcyzie dotyczyły faktycznie innego produktu gotowego tj. piwa (a nie
piwa aromatyzowanego jako mieszaniny piwa i innych składników). Odliczenie
ekstraktu dodatków smakowych przy obliczaniu stopnia Plato w przypadku piwa
aromatyzowanego

oznacza

jedynie

uwzględnienie

ekstraktu

rzeczywistego

w produkcie gotowym, tak jak ma to miejsce w przypadku piwa słodowego, a więc
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przyjęcie takiej samej podstawy opodatkowania w przypadku piwa słodowego
i aromatyzowanego. Natomiast stanowisko przyjęte przez organy podatkowe prowadzi
do zróżnicowania podstawy opodatkowania piwa tradycyjnego i aromatyzowanego
poprzez uwzględnianie w ekstrakcie rzeczywistym piwa aromatyzowanego ekstraktu
dodatków smakowych. Oznaczałoby to de facto obliczenie stopnia Plato w przypadku
piwa aromatyzowanego z uwzględnieniem ekstraktu ogólnego tego piwa, a nie
ekstraktu rzeczywistego. Nie znajduje to zaś uzasadnienia w regulacji prawnej
obowiązującej w istotnym w sprawie okresie, z uwzględnieniem istotnych pojęć
z zakresu browarnictwa wynikających z opinii biegłych.
Bezzasadne, według Sądu, było również powoływanie się przez organ
odwoławczy na regulację zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
13 lutego 2009 r. w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia
podstawy opodatkowania piwa (Dz. U. Nr 32, poz. 224), która, zdaniem organu,
została wprowadzona w celu wyeliminowania wcześniejszych wątpliwości, jak należy
rozumieć poszczególne elementy składowe, niezbędne do obliczenia zawartości
ekstraktu

brzeczki

podstawowej.

Zawartość

ekstraktu

rzeczywistego

została

zdefiniowana jako "ułamek masowy ekstraktu w gotowym wyrobie, bez względu na
fazę produkcji, w której ten ekstrakt został wprowadzony do piwa, wyrażony
w procentach m/m, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu
w gotowym wyrobie, oznaczony zgodnie z Polska Norma PN-A-79093-2:2000". Sąd
podkreślił, że w odniesieniu do istotnego w sprawie okresu powyższa regulacja jednak
nie obowiązywała. Zakładając racjonalność prawodawcy, należało przyjąć, że dopiero
z momentem jej wejścia w życie intencją ustawodawcy było przyjęcie określonego
w niej znaczenia pojęć.
Ponadto, w ocenie Sądu, w świetle zebranego w sprawie materiału
przedwczesne było twierdzenie organu, że skarżąca spółka płacąc ewentualnie
zawyżony

podatek

akcyzowy

nie

poniosła

uszczerbku

majątkowego.

W dotychczasowym postępowaniu organ nie zbadał bowiem, czy zapłacony przez
podatnika podatek akcyzowy z tytułu sprzedaży piwa został w całości przerzucony,
w sensie ekonomicznym, na odbiorców piwa.
Biorąc pod uwagę naruszenie prawa procesowego i materialnego Sąd orzekł
o uchyleniu decyzji organów obu instancji.
W sprawie o sygn. akt III SA/Po 1836/13 Sąd zajął się m. in. kwestią dotyczącą
prawidłowego definiowania odmierzacza paliw.
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Sąd wskazał, że zgodnie z ustawową definicją zawartą w art. 88 ust. 5 ustawy
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ( j. t. – Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ) za
odmierzacz paliw określony w odrębnych przepisach uznaje się instalację pomiarową
przeznaczoną do tankowania pojazdów silnikowych, małych łodzi i małych samolotów.
Odrębne przepisy, o których mowa w ww. przepisie, to rozporządzenie Ministra
Gospodarki z 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów
pomiarowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 3, poz. 27 ze zm.). W myśl § 3 pkt 18 tego
rozporządzenia instalacja pomiarowa to przyrząd pomiarowy przeznaczony do
ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości (objętości lub masy) cieczy innych niż woda,
składający się z licznika oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia
poprawnego pomiaru lub ułatwiających przeprowadzenie czynności pomiarowych.
Z kolei w załączniku nr 5 pkt 9 do ww. rozporządzenia określono, jakie warunki
powinien spełniać odmierzacz paliw, a mianowicie: 1. jego wskazania nie powinny być
możliwe do skasowania podczas pomiaru; 2. rozpoczęcie nowego pomiaru powinno
być wstrzymane do czasu skasowania ostatniego wskazania; 3. jeżeli instalacja
pomiarowa wyposażona jest w liczydło należności, to różnica między należnością
wskazaną a należnością obliczoną na podstawie ceny jednostkowej i wskazanej ilości
nie powinna być większa niż należność odpowiadająca Emin; różnica ta nie może być
jednak mniejsza niż wartość najmniejszej jednostki monetarnej używanej do rozliczeń.
Sąd podkreślił, że powyższe przepisy wskazują na dwie istotne cechy,
stanowiące kryteria decydujące o tym, że dane urządzenie jest, albo nie jest
odmierzaczem paliw, tj. przeznaczenie instalacji pomiarowej do tankowania pojazdów
silnikowych, małych łodzi i małych samolotów oraz pomiar wydanej ilości paliwa. Nie
można zatem mówić o odmierzaczu paliw, jako instalacji pomiarowej, pomijając
definicję instalacji pomiarowej oraz nie uwzględniając warunków, o których mowa
w przytoczonych przepisach. Obligatoryjny wymóg posiadania przez takie urządzenie
licznika paliw dotyczy wyłącznie urządzenia sprawnego, wskazującego faktyczną ilość
cieczy, która ze zbiornika została wydana nabywcy za pośrednictwem odmierzacza
(pompy). Nie można więc pominąć faktycznej możliwości dokonywania rzeczywistego
pomiaru wydawanego towaru, które obok przeznaczenia danego urządzenia do
tankowania, stanowi kryterium przesądzające o konieczności zakwalifikowania danego
urządzenia jako odmierzacza paliw.
Sąd stwierdził również, że powyżej przedstawiona definicja odmierzacza paliw,
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instalacji pomiarowej oraz zasadnicze wymagania, jakie musi spełniać to urządzenia
są zgodne z rozwiązaniami i kryteriami przyjętym w Załączniku MI-005 (Instalacje
pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda)
dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz.U. UE.L. 2004.135.1).
Sąd uchylił zaskarżoną i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji wskazując,
że organy podatkowe wydały swoje decyzje zarówno z naruszeniem przepisów
postępowania, jak i prawa materialnego, uznając, że brak sprawnego licznika
wydawczego paliwa nie przesądza o braku podstaw do uznania spornego urządzenia
za odmierzacz paliw.
W sprawie o sygn. akt III SA/Po 189/14 Sąd zajmował się kwestią procesową nadaniem nieostatecznej decyzji podatkowej określającej zobowiązanie akcyzowe
rygoru natychmiastowej wykonalności. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 239 b § 1
Ordynacji podatkowej decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej
wykonalności, gdy:
1) organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się
postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych, lub;
2) strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę
przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia,
lub;
3) strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości,
lub;
4) okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż
3 miesiące.
Przesłanki wymienione w pkt 1-3 związane są z sytuacją majątkową podatnika,
a przesłanka

wymieniona

w

pkt

4

dotyczy

jedynie

obiektywnego

okresu

pozostającego do upływu terminu przedawnienia.
Zgodnie z art. 239 b § 2 O. p., art. 239 b § 1 tej ustawy stosuje się, jeżeli organ
podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nieostatecznej nie
zostanie wykonane.
Z językowej wykładni przytoczonych przepisów wynika zatem, że organ
podatkowy może nadać decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności,
gdy wystąpi przynajmniej jedna z wymienionych w § 1 przesłanek, a ponadto gdy
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uprawdopodobni on okoliczność wskazaną w § 2 cytowanego artykułu, tj. że
zobowiązanie wynikające z decyzji nieostatecznej nie zostanie wykonane.
Sąd podkreślił, że oparcie postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru
natychmiastowej wykonalności wyłącznie na okoliczności faktycznej z art. 239 b § 1-4
O. p. czyniłoby zbędnym sformułowany w § 2 art. 239 b powyższej ustawy warunek
zastosowania tego rygoru, którym jest uprawdopodobnienie niebezpieczeństwa
niewykonania
wskazuje

zobowiązania.

zaś,

że

Prawidłowa

warunkiem

interpretacja

koniecznym

nadania

omawianego
rygoru

przepisu,

natychmiastowej

wykonalności w związku z którymś z punktów wymienionych w art. 239 b § 1 O. p. jest
uprawdopodobnienie przez organ podatkowy, że zobowiązanie podatkowe wynikające
z decyzji nie zostanie wykonane.
Sąd

wskazał

też,

że

uzasadnieniu

postanowienia

o

nadaniu

rygoru

natychmiastowej wykonalności nie wystarcza ogólne stwierdzenie, że okoliczności
wskazują

na

niewykonanie

zobowiązania,

a

konieczne

jest

szczegółowe

wyprowadzenie okoliczności, z których organ wyprowadził uprawdopodobnienie ( zob.
Komentarz. Ordynacja podatkowa, B. Adamiak, Unimex 2014, s. 1021 ).
Sąd zauważył również, że w literaturze przedmiotu podkreśla się, iż
uprawdopodobnienie niewykonania zobowiązania wynikającego z decyzji musi wiązać
się z wykazaniem, że pomiędzy sytuacją majątkową zobowiązanego do zapłacenia
określonej kwoty, a brakiem możliwości wyegzekwowania należności musi istnieć
związek przyczynowy, który według zasad logicznego rozumowania wskazuje na
bezskuteczność egzekucji, gdy będzie ona przeprowadzana w późniejszym terminie
(A. Mudrecki, Wykonalność decyzji podatkowych (w:) Ordynacja podatkowa. Wokół
nowelizacji (red.) R. Dowgier, Białystok 2009, s. 306; wyrok NSA z dnia 18 grudnia
2012 r., sygn. akt I FSK 135/12, cbois.nsa.gov.pl/doc). Przesłanki z art. 239 b § 1 O. p.
winny być wobec tego analizowane w kontekście innych okoliczności sprawy, na
podstawie których można ewentualnie wnioskować, że dane zobowiązanie nie
zostanie wykonane – dotyczy to przede wszystkim okoliczności związanych z sytuacją
majątkową i finansową zobowiązanego czy dotychczasowymi działaniami podatnika
na jego majątku.
Zdaniem Sądu uprawdopodobnienie przez organ istnienia odrębnej przesłanki
z art. 239 b § 2 O. p. musi więc wyraźnie wynikać z uzasadnienia postanowienia
o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności. Ponieważ
obowiązek ten spoczywa na organie podatkowym i nie może organu w tym zakresie
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zastępować sąd administracyjny, wskazując na dodatkowe argumenty, które nie
zostały przez organ podniesione., uchylono zaskarżone postanowienie oraz
postanowienie organu I instancji.
Sprawy z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa
oraz inne podatki i opłaty
W 2014 r. w Wydziale III tut. Sądu zostało rozpoznanych 68 spraw
zakończonych orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie, spośród których na
uwagę zasługują następujące orzeczenia poruszające istotne zagadnienia prawne.
W sprawach o sygn. akt III SA/Po 68/14 i III SA/Po 69/14 Sąd, uchylając
zaskarżone decyzje, stwierdził, że organ odwoławczy w sposób wadliwy wskazał
moment, od którego powinny być liczone odsetki od zaległości podatkowej powstałej
w sytuacji określonej w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od
czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm., dalej: u.p.c.c.).
Przepis ten stanowi, że stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem
podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających,
postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego
podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego
lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od
tych czynności nie został zapłacony. Sąd stwierdził, że w okolicznościach
rozpoznawanych spraw zobowiązanie do zapłaty podatku obliczonego według
podwyższonej stawki powstało w związku z powołaniem się na fakt zawarcia umowy
pożyczki w toku kontroli podatkowej. Zastosowanie sankcyjnej stawki, o której mowa
w art. 7 ust. 5 u.p.c.c. wyklucza naliczanie odsetek od dnia, w którym pierwotnie
powinien zostać uiszczony podatek według stawki podstawowej 2%. Przyjęcie
odmiennego poglądu powodowałoby nieuzasadnione obciążanie podatnika odsetkami
od zaległego podatku obliczonego według stawki 20% w sytuacji, gdy warunki
uprawniające do zastosowania takiej stawki ziściły się dopiero w dacie powołania się
przez tego podatnika na zawartą umowę pożyczki w toku kontroli podatkowej. Sąd
podzielił w związku z powyższym pogląd prawny, że decyzja określająca
zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych wydana w oparciu
o przepis art. 7 ust. 5 u.p.c.c. jest decyzją konstytutywną (zob. wyrok NSA z dnia
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5 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 762/12; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 17 grudnia
2009 r., sygn. akt I SA/Ol 658/09 – http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
W sprawach o sygn. akt III SA/Po 201/14 i III SA/Po 496/14 przedmiot
rozważań dotyczył wykładni art. 2 pkt 1 lit. g) u.p.c.c. Zgodnie z dyspozycją tego
przepisu,

nie

podlegają

podlegających

przepisom

podatkowi
o

czynności

gospodarce

cywilnoprawne

nieruchomościami

w
lub

sprawach
przepisom

o autostradach płatnych. Sąd wskazał, że wyłączenie to, mające charakter
przedmiotowy, polega na odwołaniu się do tematyki przepisów regulujących
zagadnienia wymienione przez ustawodawcę, a nie do konkretnych aktów prawnych,
przy czym w tych konkretnych sprawach istotne znaczenie ma odwołanie się do
przepisów o gospodarce nieruchomościami, a poza zakresem rozważań pozostaje
odwołanie się do przepisów o autostradach płatnych, bo umowy kupna nieruchomości
nie były zawierane na podstawie tych przepisów. Podstawowe znaczenie dla
rozstrzygnięcia wskazanych spraw miało ustalenie, czy przedmiotowe czynności były
zawarte na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Sąd stwierdził, że odwołanie się przez ustawodawcę w art. 2 pkt 1 lit. g) u.p.c.c.
ogólnie do „przepisów o gospodarce nieruchomościami” powoduje, że należy
uwzględniać wszystkie przepisy regulujące czynności cywilnoprawne w sprawach
gospodarki nieruchomościami, niezależnie od tego, w jakich aktach prawnych się
znajdują.
Podstawowym

aktem

prawnym

regulującym

m.in.

zasady

gospodarowania

nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek
samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, co wynika z art. 1 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Treść art. 2 tej ustawy
stanowi, że nie narusza ona innych ustaw w zakresie dotyczącym gospodarki
nieruchomościami, a w szczególności ustaw wymienionych w punktach od 1 do 13.
Wśród nich wskazana została w punkcie 3 ustawa z dnia 28 września 1991 r.
o lasach. Wyliczenie tych innych ustaw zawierających również regulacje dotyczące
gospodarowania nieruchomościami jest w tym zakresie przykładowe. Zdaniem Sądu,
z powyższych przepisów wynika jasno, że chociaż ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami jest podstawowym aktem prawnym zawierającym
przepisy

regulujące

gospodarowanie

nieruchomościami

państwowymi

lub

samorządowymi, to regulacja tej tematyki znajduje się także w wielu innych aktach
prawnych, w tym w ustawie o lasach, a w przypadku kolizji pomiędzy przepisami
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ustawy o gospodarce nieruchomościami, a przepisami innej ustawy, zarówno
wymienionej w art. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak i tam nie
wymienionej, pierwszeństwo stosowania mają przepisy innych ustaw, które należy
uznać za odrębne, natomiast przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą
być stosowane wtedy, gdy z treści innej ustawy nie można wnioskować, że się ich nie
stosuje,

oraz

gdy

w

innej

ustawie

zawarto

odesłanie

typu

"w sprawach

nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami" (zob.
Ewa

Bończak-Kucharczyk,

Komentarz

do

art.

2

ustawy

o

gospodarce

nieruchomościami, LEX 2013).
Wymieniona wyżej ustawa o lasach niewątpliwie zawiera m. in. regulacje prawne,
których przedmiotem jest tematyka, którą można określić jako „gospodarka
nieruchomościami", chociaż w tym zakresie przepisy ustawy o lasach mają charakter
przepisów szczególnych, bo dotyczą pewnej określonej kategorii nieruchomości,
a mianowicie nieruchomości zalesionych i związanych z gospodarką leśną (art. 3 pkt 1
i 2 ustawy o lasach). Z art. 1 tej ustawy wynika, że ustawa określa zasady
zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej
w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową. Rozdział 6a
tej ustawy zatytułowany "Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym
w zarządzie Lasów Państwowych" zawiera przepisy regulujące m. in. sprzedaż lasów,
gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych, a w tym art. 40a dotyczący możliwości sprzedaży nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi i samodzielnych lokali mieszkalnych, oraz
gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatnych Lasom Państwowym.
W

zakres

pojęć

"gospodarowania

nieruchomościami"

lub

„gospodarki

nieruchomościami" wchodzą różne czynności podmiotu gospodarującego, a wśród
nich, zbywanie nieruchomości.
W rezultacie Sąd uznał, że istotne w rozpatrywanych sprawach czynności
cywilnoprawne dokonane na podstawie ustawy o lasach, tj. sprzedaż nieruchomości
przez Lasy Państwowe na podstawie art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach oraz rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 9 kwietnia 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów
kwalifikowania

ich

jako

nieprzydatne

Lasom

Państwowym,

a

także

trybu

przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz. U. Nr 52, poz. 327), są czynnościami
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dokonanymi na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, a zatem nie
podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
W sprawie o sygn. akt III SA/Po 186/14 Sąd zwrócił uwagę na konieczność
precyzyjnego ustalenia właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) – dalej: u.c.p.g. jako podmiotu zobowiązanego do
złożenia deklaracji oraz adresata decyzji w przedmiocie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Stosownie do treści powołanego wyżej przepisu, ilekroć
w ustawie mowa jest o właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością. Z treści powołanego przepisu wynika zatem wprost, że za
właściciela

ustawa

uznaje

każdy

podmiot,

który

włada

nieruchomością

tj.

wyodrębnionym gruntem i związanym z nim trwale budynkiem - na podstawie prawa
własności, współwłasności, wieczystego użytkowania, zarządu i użytkowania (tzw.
trwały zarząd i użytkowanie to władztwo nad nieruchomościami Skarbu Państwa lub
gminy uregulowane przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami), a także
ewentualnie na podstawie stosunku obligacyjnego, czy wręcz tylko faktycznie włada
nieruchomością, nie posiadając żadnego do niej prawa. W stanie faktycznym
konkretnej sprawy kilka podmiotów jednocześnie może spełniać warunki do uznania
ich za właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. Nie oznacza
to jednak, że wszystkie wymienione podmioty mogą jednocześnie mieć taki status
względem obowiązku związanego z konkretną nieruchomością. Z przepisów ustawy
nie wynika też solidarna odpowiedzialność tych podmiotów w powyższej sytuacji.
Z tego względu Sąd uznał, że na organie ciąży każdorazowo obowiązek ustalenia,
który podmiot w konkretnym przypadku powinien być uznany za właściciela
obowiązanego do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Ponadto Sąd wskazał, podzielając pogląd wyrażony w wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Bk 630/13
(publ. orzeczenia.nsa.gov.pl), że decyzja określająca opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ma charakter decyzji deklaratoryjnej, podobnie jak decyzja
określającą wysokość zobowiązania podatkowego wydawana na podstawie art. 21 § 3
Ordynacji podatkowej. Powoduje to, że może ona dotyczyć tylko tych opłat, co do
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których powstał już obowiązek zapłaty. Zatem decyzja ta może dotyczyć tylko okresów
przeszłych, w których powstały z mocy prawa obowiązek zapłaty opłaty przekształcił
się już w zobowiązanie do jej uiszczenia. W decyzji należy wskazać, za jakie miesiące
jest ona wydawana (zgodnie z art. 6 i u.c.p.g.) i określić ją w wysokości i w zgodzie
z zasadami wynikającymi z obowiązującej na terenie gminy uchwały.
Z kolei w sprawie o sygn. akt III SA/Po 780/14 Sąd podzielił stanowisko organu
wynikające z zaskarżonej uchwały, traktującej spółdzielnię mieszkaniową jako
właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. zobowiązanego do
składania deklaracji zbiorczych w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w odniesieniu do nieruchomości budynkowych wielolokalowych. Sąd
wyjaśnił, że osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego bądź
użytkowego, nie mają tytułu prawnego do władania nieruchomością, tj. gruntem
i budynkiem trwale z gruntem związanym, w którym to budynku posiadają lokale.
Własność danego gruntu i budynku przysługuje wyłącznie spółdzielni. Zatem
w odniesieniu do gruntów zabudowanych budynkami, w których nie nastąpiło
wyodrębnienie własności chociażby jednego lokalu, spółdzielnia jest zobowiązana do
uiszczania opłaty za odbieranie odpadów komunalnych z mocy art. 6h w związku z art.
2 ust 1 pkt 4 ustawy, gdyż jest ich właścicielem (bądź użytkownikiem wieczystym
gruntu i właścicielem budynków).
Ponadto Sąd wskazał, że z art. 2 ust. 3 u.c.p.g. wynika, że w razie zabudowania
nieruchomości budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiona została odrębna
własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące
zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), lub właścicieli
lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany, to osobą sprawującą zarząd nieruchomością
wspólną będzie nie tylko osoba (fizyczna lub prawna) pełniąca funkcję zarządu
wspólnoty mieszkaniowej, ale również spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna.
Po ustanowieniu na rzecz swoich członków lub innych osób odrębnej własności lokali
na zasadach określonych w przepisach Rozdziału 3 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, odwołujących się w pewnych kwestiach do przepisów ustawy
o własności lokali, spółdzielnia sprawuje zarząd nieruchomościami wspólnymi, jak
zarząd powierzony w rozumieniu przepisów o własności lokali, z mocy art. 27 ust. 2
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ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W powołanym przepisie mowa jest
o osobach sprawujących zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów
ustawy o własności lokali a nie na podstawie przepisów tej ustawy, co oznacza, że
ustawodawca ma tu na myśli wykonywanie przez spółdzielnię zarządu jak zarządu
powierzonego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali. To, że nie
mają w takim przypadku zastosowania inne niż art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a
ustawy o własności lokali (por. zdanie 2 art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych) nie wyklucza, że na użytek ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zarząd wykonywany przez spółdzielnie mieszkaniowe należy do kategorii
mieszczącej się w pojęciu zarządu wynikającego z ustawy o własności lokali, czyli
w „rozumieniu” tej ustawy. W tym zakresie Sąd powołał się również na tożsame
stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wynikające z wyroku z dnia 28 listopada
2013 r., sygn. akt K 17/12 (opubl. w System Informacji Prawnej Lex (Lex Omega)
39/2014).
Sprawy z zakresu podatku od spadków i darowizn
W Wydziale III tutejszego Sądu w roku 2014 rozpoznano 21 spraw z zakresu
opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Odnośnie 10 z nich sporządzano
uzasadnienie, w 9 przypadkach na wniosek strony, w jednym z urzędu. Cechą
charakterystyczną omawianych spraw jest ich odrębność i zasadniczo brak wspólnej
problematyki dla większej ich liczby.
W wyroku o sygn. akt III SA/Po 685/14 Sąd analizował kwestię zaliczenia wpłaty na
poczet zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn, obejmującej należność
główną oraz odsetki, a także na poczet kosztów upomnienia. Sąd uznał, iż
zobowiązanie

podatkowe

powstaje

na

skutek

doręczenia

decyzji

organu

podatkowego, w którym ustalona została jego wysokość. I od momentu doręczenia
decyzji strona stała się zobowiązana do zapłacenia podatku w terminie 14 dni.
Przekroczenie tego terminu powoduje, że zobowiązanie staje się zaległością
podatkową i to wówczas od powstałej zaległości zaczynają biec odsetki za zwłokę.
Nalicza je podatnik , bez wezwania z urzędu, bo to on ponosi odpowiedzialność za ich
powstanie. Naliczane są do dnia zapłaty, włącznie z tym dniem i od dnia
następującego po dniu upływu terminu płatności podatku. Wyrok jest nieprawomocny.
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W sprawie o sygn.

III SA/Po 1882/13 kwestią sporną był moment powstania

obowiązku podatkowego. Strona dowodziła, iż w przypadku , gdy nabycie spadku nie
zostało zgłoszone do opodatkowania, prawo do wydania
powstaje z chwilą stwierdzenia nabycia spadku pismem,

decyzji

wymiarowej

niezależnie od upływu

okresu przedawnienia. Organy i Sąd rozpoznający sprawę uznał, iż unormowanie
art. 6 ust.4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm) –
O podatku od spadków i darowizn

stanowi całościową i odrębną

wynikających z art. 6 tejże ustawy regulację prawną

od innych,

czasu powstania obowiązku

podatkowego w podatku od spadku i darowizn, od którego rozpoczyna bieg terminu
przedawnienia i prawa do wydania decyzji o ustaleniu zobowiązania podatkowego.
Skoro strona nie zgłosiła do opodatkowania faktu nabycia spadku,

a

następnie

doszło do wydania i zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia - to z tą chwilą
powstał obowiązek podatkowy (art. 6 ust. 4 zd. 1 u.p.s.d).Wyrok jest nieprawomocny.
Uchylenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i umorzenie
postępowania było przedmiotem orzekania w sprawie o sygn. akt III SA/Po 1027/13.
Sąd uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu o sygn. akt
III SA/Po 669/08 w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2013 r.,
o sygn. P 43/11 , w którym Trybunał orzekł o niezgodności art. 4a ust.1 pkt 1 ustawy O podatku od spadów i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 7 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2008 r. z wywiedzioną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa w zakresie, w jakim
przewiduje miesięczny termin do zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych
przez małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Umarzając
postępowanie Sąd stwierdził, iż wyrok WSA w Poznaniu o sygn. akt III SA/Po 669/08
zapadł z uwzględnieniem przepisu art. 4a ust 1 pkt 1 ustawy –O podatku od spadków
i darowizn w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.wyrok jest
prawomocny.
Konsekwencje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego badał Sąd w sprawie o sygn.
akt III SA/Po 147/14, aczkolwiek na gruncie podstaw do wznowienia postępowania.
Istota sporu sprowadzała się do ustalenia, czy w sytuacji gdy organ ustalił
zobowiązanie podatkowe żonie zmarłego z uwagi na nie zgłoszenie

w terminie

spadku po zmarłym mężu, to czy jej spadkobierczyni może złożyć wniosek
o wznowienie postępowania z uwagi na stwierdzoną niekonstytucyjność (w/w
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wyrokiem TK P 43/11) przepisu ustalającego termin na zgłoszenie spadku. Strona
dowodziła, iż

skoro niekonstytucyjny przepis był podstawą ustalenia wobec

spadkodawczyni zobowiązania podatkowego, to jej spadkobierczyni, czyli skarżącej
przysługuje prawo złożenia wniosku o wznowienie tego postępowania w oparciu o art.
240 par. 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej. Sąd oddalając skargę

uznał, iż strona

skarżąca nie może być stroną wznowionego postępowania, albowiem nie ma interesu
prawnego w rozumieniu art. 11 par.1 Ordynacji podatkowej. Wskazano, iż kwestie
dziedziczenia w zakresie prawa podatkowego majątkowych praw i obowiązków
spadkodawcy reguluje art. 97 par.1 Ordynacji podatkowej. Przepis ten wprowadza
zasadę sukcesji generalnej majątkowych praw i obowiązków
podatnika. Istotne jest jednak to, że warunkiem
majątkowych

spadkobierców

przejścia praw i obowiązków

przez spadkobierców jest ich uprzednie istnienie u poprzedników

prawnych. Z art. 922 Kodeksu cywilnego wynika, iż majątkowe prawa i obowiązki
mogą być przedmiotem dziedziczenia tylko wtedy,

gdy będą istnieć co najmniej

w chwili otwarcia spadku-śmierci spadkodawcy. W omawianym przypadku jednak
w dacie otwarcia spadku skarżąca nie miała uprawnień do żądania wznowienia
postępowania, bowiem w obiegu prawnym nie było jeszcze wyroku Trybunału
Konstytucyjnego orzekającego o niekonstytucyjności przepisu art. 4a ust.1 pkt 1
ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wyrok jest nieprawomocny.
W sprawie o sygn. akt III SA/Po 1197 /2013 Sąd dokonał wykładni przepisu art. 4 ust.1
pkt 5 ustawy o podatkach od spadków i darowizn

tj. przepisu obejmującego

zwolnienie z opodatkowania. Sąd uznał, iż przepis ten jednoznacznie wskazuje, że
środki pieniężne winny zostać wydatkowane na nabycie lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną własność. Sąd uznał, iż jakkolwiek istnieje podobieństwo
sytuacji prawnej i faktycznej skarżącego z warunkami zwolnienia,
skarżącego

nie

stanowi

to jednak lokal

odrębnej nieruchomości, a w/w przepis

wskazuje

jednoznacznie cel zwolnienia-jako nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego
odrębną nieruchomość. W ocenie Sądu - zwolnienie od podatku zostało powiązane
z prawnorzeczową sytuacją lokalu. Sąd uznał, że objęcie zwolnieniem podatkowym
podmiotów znajdujących się w sytuacji prawnej i faktycznej jak skarżący co do zasady
nie prowadziłoby do naruszenia celu ustawy, ale taką interpretację wyklucza
zamieszczone w art. 4 ust.1 pkt 5 ograniczenie kwotowe.
Kolejnym zagadnieniem związanym z wykładnią praw była interpretacja art. 13 ustawy
o p.s.d dokonana wyroku o sygn. akt III SA/Po 303/14. Wyrok ten poprzedzony był
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wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze II FSK 48/12, który
uchylił wyrok tut. Sądu uznając, iż ten dokonał wadliwej wykładni art. 13 ust.4 ustawy,
która w rezultacie doprowadziła do pogorszenia sytuacji prawnej skarżącej w
rozumieniu art. 234 P.p.s.a. Mianowicie czym innym jest ustanowienie czasu trwania
świadczenia na czas życia oraz na czas nieograniczony, nadto świadczenie na rzecz
osoby w wiek powyżej 80 lat nie jest tożsame ze świadczeniem na czas życia takiej
osoby. Ponownie rozpoznając sprawę Sąd I instancji w sprawie o sygn. akt III SA/Po
303/14 stwierdził, że ustawodawca wyraźnie rozróżnia ustanowienie czasu trwania
świadczenia na czas życia i na czas nieograniczony, a pojęcie ustanowienia
świadczenia na czas życia osoby w wieku powyżej 80 lat nie jest tożsamy
z ustanowieniem takiego świadczenia na czas nieokreślony, nieograniczony do czasu
życia osoby powyżej 80 roku życia z oznaczeniem terminu, do którego świadczenie to
trwać będzie niewątpliwie. W konsekwencji przyjęte przez Dyrektora Izby Skarbowej
stanowisko odnośnie wartości ustanowionego na rzecz darczyńcy bezpłatnego prawa
użytkowania nie uwzględniało badania wartości świadczenia stanowiącego ciężar
nałożony na darczyńcę, Sąd uznał, iż przyjmując wykładnie NSA, do czego Sąd był
zobowiązany

- za niezasadne należy uznać stanowisko organu, iż ciężarem

nałożonym na darczyńcę było prawo do używania lokalu wynikając ze stosunku
obligacyjnego i ustanowione na czas nieograniczony. Wyrok jest prawomocny.
Interpretacja zagadnień związanych z podstawą opodatkowania była przedmiotem
wyroku o sygn. akt III SA/Po 88/14. Organy odmówiły skarżącej

uwzględnienia

w wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wchodzącej w skład
masy spadkowej ponoszonych przez nią kosztów i nakładów na nieruchomość
poczynionych za życia spadkodawcy

jako długów i ciężarów

spadkowych. Sąd

podzielił stanowisko organów, że warunkiem uznania nakładów poczynionych na
nieruchomość nabytą w wyniku dziedziczenia jest stosowne ich udokumentowanie.
Wynika to z art. 17 a zd. 2 u.o.s.d. dalej Sąd uznał, że do długów i ciężarów
spadkowych nie można zaliczyć nakładów prowadzonych przez spadkodawcę
w ramach normalnej eksploatacji nieruchomości budynkowej, takich jak utrzymanie
czystości, malowanie i odnawianie pokoi, naprawa dachu i inne zabezpieczające
przed obniżeniem wartości użytkowej budynku. Wyrok jest nieprawomocny.
W wyroku o sygn. akt III SA/Po 722/13 Sąd odniósł się do kwestii świadczeń pomiędzy
konkubentami. Sąd uznał, że nie ma podstaw prawnych do przenoszenia regulacji
dotyczących małżeńskich stosunków majątkowych na związek partnerski (konkubinat),
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w tym wynikających z art. 23, 27 i 31 Kodeksy rodzinnego i opiekuńczego. Sąd
podzielił stanowisko organów, ze stosunku konkubinatu nie powstaje automatycznie
współwłasność. Może ona powstać na skutek czynności prawnej, jaką jest podpisanie
umowy kupna sprzedaży z środków pochodzących od dwóch osób. Umowa musi być
jednak podpisana przez dwie osoby, jeżeli tak się nie stanie - domniemywa się, że
właścicielem rzeczy jest tylko jedna osób. Wyrok jest nieprawomocny.
Podatek od nieruchomości
W sprawie o sygn. akt I SA/Po 868/13 postępowanie w sprawie udzielenia ulgi
w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za 2011 r. zainicjowane
było wnioskiem skarżącej spółki, która w uzasadnieniu jednoznacznie wskazała, że
z przyczyn

niezależnych

od

niej

planowana

na

nieruchomości

działalność

gospodarcza musiała zostać wstrzymana na czas nieokreślony. Spółka podniosła, iż
na terenie tej nieruchomości, będącej w jej użytkowaniu wieczystym znajdował się
obóz pracy i w roku 2010 prowadzone były na jego terenie prace sondażowoekshumacyjne. Mimo, że prace te zostały zakończone, teren pozostawiono do
dyspozycji Urzędu Miasta do czasu podjęcia decyzji co do jego dalszego
przeznaczenia i przyjęcia decyzji co do formy upamiętnienia znajdującego się tam
w przeszłości obozu pracy. W ocenie sądu budził wątpliwości zarówno sposób
zebrania materiału dowodowego, jak również sposób jego rozpatrzenia, a następnie
sposób uzasadnienia sformułowanych wniosków i wyrażonych ocen. Organy
w uzasadnieniach badanych decyzji nie odniosły się do ustalonych w sprawie faktów,
przy rozważaniu normy z art. 67a § 1 pkt 3 O.p. uznając ostatecznie, że w sprawie nie
istnieją przesłanki do umorzenia zaległości podatkowej. W rozpatrywanej sprawie
organy obu instancji rozstrzygając sprawę dokonały błędnej wykładni art. 67a § 1 pkt 3
O.p. poprzestając na ogólnych wywodach dotyczących wystąpienia w sprawie
przesłanki ważnego interesu podatnika. Tymczasem organy zobowiązane były do
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, oceny zgromadzonego materiału
dowodowego również w kontekście drugiej równorzędnej przesłanki - wystąpienia
"interesu publicznego", z uwzględnieniem zasad konstytucyjnych: powszechności
opodatkowania i sprawiedliwości podatkowej, wynikających z art. 84 i art. 217
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

W ocenie Sądu nie wypełniało przesłanki

ważnego "interesu publicznego" samo stwierdzenie organu I instancji zaakceptowane
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przez

organ

odwoławczy,

że

dopóki

istnieją

niewykorzystane

możliwości

wyegzekwowania zaległości podatkowej dopóty umorzenie przed wyczerpaniem
środków egzekucyjnych byłoby sprzeczne z interesem publicznym, czyli interesem
całego społeczeństwa lub zbiorowości lokalnej, gdyż zastosowanie umorzenia
powoduje

odstępstwo

od

zasady

powszechności

opodatkowania

i

skutkuje

obciążeniem budżetu, a konsekwencji każdego podatnika. Dodatkowo uznanie przez
organ

II instancji,

że

spółka

w

żadnym

zakresie

nie

została

ograniczona

w dysponowaniu swoją nieruchomością - co pozwalało na przyjęcie, że w stosunku do
podatnika nie można mówić o wystąpieniu wobec niego "ważnego interesu" - świadczy
o błędnej wykładni art. 67a § 1 pkt 3 O.p. Sąd podkreślił, że szczególne okoliczności
sprawy skutkujące wstrzymaniem przez skarżącą zamierzonych prac rozbiórkowych,
powinny być oceniane w toku postępowania wyjaśniającego zarówno przez pryzmat
norm prawnych właściwych dla postępowania podatkowego, jak również norm
konstytucyjnych. Zdaniem Sądu organy obu instancji rozpatrując wniosek skarżącej
o umorzenie powstałych zaległości podatkowych powinny prawidłowo ustalić stan
faktyczny sprawy (wyjątkowe okoliczności) z uwagi na wystąpienie ważnego interesu
publicznego. Dla właściwego zastosowania norm prawnych zawartych w art. 67a § 1
pkt 3 O.p. organy powinny dokonać ustaleń również w zakresie czy zaistniałe
w sprawie okoliczności i związana z nimi postawa skarżącej były działaniem w dobrej
wierze,

wynikającym

z

dbałości

o dobro

wspólne,

poszanowania

wartości

społecznych, a także, czy okoliczności te nie obligowały skarżącej do bezwzględnego
powstrzymania się od działań mogących przynieść szkodę interesowi społecznemu
i wspólnemu dobru. W ocenie Sądu organy nie wyjaśniły skarżącej w prawidłowy
sposób przesłanek, którymi kierowały się przy rozstrzyganiu sprawy. W sprawie
wystąpiły nadzwyczajne okoliczności losowe, na które podatnik nie mógł mieć wpływu.
Były one niezależne od jego postępowania, a mianowicie nieruchomość, której
skarżąca jest użytkownikiem wieczystym okazała się terenem dawnego obozu pracy.
W związku z tym pozostawiono go do dyspozycji fundacji "Pamięć", która miała
przeprowadzić prace sondażowo - ekshumacyjne oraz Urzędu Miasta do czasu
podjęcia decyzji co do jego dalszego przeznaczenia. Rezultatem powyższego było
wstrzymanie wszystkich zaplanowanych przez spółkę inwestycji na czas nieokreślony,
ponieważ nie miała ona możliwości, z powodów od niej niezależnych, prowadzenia na
tym terenie czynności związanych z jej działalnością gospodarczą. Na decyzję
skarżącej o wstrzymaniu planowanej rozbiórki (w konsekwencji całej inwestycji)
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bezpośredni wpływ miało postępowanie organów administracji publicznej. Działania
organów pozostające w związku z ujawnionymi faktami historycznymi spowodowały
uzasadnione wątpliwości skarżącej, co do rzeczywistej możliwości swobodnego
dysponowania nieruchomością. Nie bez znaczenia dla decyzji skarżącej miały również
oczekiwania lokalnej społeczności i publikacje prasowe, a także profil działalności
skarżącej, która - jako deweloper - zamierzała zagospodarować teren zabudową jedno
- lub wielorodzinną. Powyższe wiązało się z ingerencją w grunt. Ujawnienie nowych
faktów spowodowało wobec tego realną obawę, że dotychczasowe przeznaczenie
terenu – z uwagi na istnienie na nim w przeszłości obozu pracy oraz na odkrycie
szczątków ludzkich - zostanie zmienione, a sam teren objęty zostanie ochroną. Jako
deweloper wchodzący na nowy rynek lokalny, zainteresowany sukcesem swojej
inwestycji, skarżąca nie mogła rozpocząć prac ziemnych (prac rozbiórkowych i dalszej
inwestycji) bez wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Rozważenia wymagała kwestia
czy prowadzenie działalności na przedmiotowym terenie - do czasu wyjaśnienia
wszelkich wątpliwości - było celowe zarówno z punktu widzenia podatnika, jak
i interesu publicznego. Zbadanie w sprawie przesłanek ważnego interesu podatnika
lub interesu publicznego, winno być przez organy wnikliwie rozpatrzone, w oparciu
o istotne dla sprawy dowody.
W sprawach z zakresu podatku od nieruchomości

rozpatrzonych przez

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w 2014 roku na uwagę zasługują
następujące sprawy:
W sprawie o sygn. akt III SA/Po 62/14 istotą sporu było rozstrzygnięcie, czy
organ prawidłowo uznał punkty redukcyjno-pomiarowe gazu za budowlę w rozumieniu
art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm., dalej: "u.p.o.l."), podlegającą opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 3 tejże ustawy.
Sąd wskazał, że przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości określa
przepis art. 2 u.p.o.l., który w ust. 1 pkt 3 stwierdza, że opodatkowaniu tym podatkiem
podlegają

budowle

lub

ich

części

związane

z

prowadzeniem

działalności

gospodarczej.
Definicję użytego na potrzeby ustawy terminu budowla zawiera przepis art. 1 a,
który w ust. 1 pkt. 2 stanowi że budowla to "obiekt budowlany w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także

57
urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane
z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem". Z definicji tej wynika, że budowlą jest każdy obiekt budowlany,
z wyłączeniem budynku lub obiektu małej architektury.
Sąd podkreślił, że zdefiniowanie pojęcia budowli dla potrzeb opodatkowania
podatkiem od nieruchomości musi nastąpić z uwzględnieniem przepisów ustawy
Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)

budowlę

stanowiącą

całość

techniczno-użytkową

wraz

z

instalacjami

i

urządzeniami,
c) obiekt małej architektury,
2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),

ochronne,

hydrotechniczne,

zbiorniki,

wolno

stojące

instalacje

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
Wyżej przywołana definicja budowli jest definicją zakresowo niepełną. Zdaniem
Sądu należało odwołać się do wydanego na podstawie art. 7 ustawy Prawo
budowlane rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr
97, poz.1055), w którym sieć gazową zdefiniowano jako gazociągi wraz ze stacjami
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gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu, magazynami gazu, połączone
iwspółpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych,
należące do przedsiębiorstwa gazowniczego (§ 2 pkt 1 tego rozporządzenia). Z kolei
gazociąg zdefiniowano jako rurociąg wraz z wyposażeniem, służącym do przesyłania i
dystrybucji paliw gazowych (§ 2 pkt 3 tego rozporządzenia). Akt ten podaje nadto (w §
2 pkt 24-27), co należy rozumieć pod pojęciem:
- stacji gazowej (zespół urządzeń w sieci gazowej, spełniający oddzielnie lub
równocześnie funkcje redukcji, pomiarów i rozdziału paliwa gazowego),
- stacji redukcyjnej (stacja gazowa, w skład której wchodzą przewód wejściowy
i wyjściowy, armatura odcinająca i filtrująca, urządzenia regulacji ciśnienia paliwa
gazowego, ciśnieniowy system bezpieczeństwa, urządzenia rejestrujące ciśnienie oraz
systemy alarmowe),
- stacji pomiarowej (stacja gazowa, w skład której wchodzą urządzenia pomiarowe
przeznaczone do pomiarów strumienia objętości, masy lub energii paliwa gazowego,
przewód wejściowy i wyjściowy oraz armatura odcinająca i filtrująca),
- punktu redukcyjnego (stacja redukcyjna o strumieniu objętości równym 60 m3 /h lub
mniejszym ciśnieniu roboczym na wejściu od 10 kPa do 0,5MPa włącznie).
Przy czym zgodnie z § 54 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia stacje pomiarowe mogą
stanowić niezależny element sieci lub mogą stanowić jedną całość ze stacjami
redukcyjnymi.
Zdaniem Sądu przedmiotowe punkty redukcyjno-pomiarowe gazu teoretycznie
mogą stanowić przedmiot osobnych rozważań odnośnie ich kwalifikacji do jednej
z kategorii obiektów budowlanych, o której stanowi art. 3 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane, to jednak ze względu na ich ścisłe połączenie z siecią gazową właściwe
jest zakwalifikowanie ich jako jednego z elementów tejże sieci, za czym jednoznacznie
przemawiają także regulacje rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe, gdzie wszelkie stacje gazowe zostały ujęte jako
element składowy sieci gazowej. W takim układzie to jednakże sieć gazowa stanowi
obiekt budowlany, a konkretnie rzecz ujmując budowlę, i jako zbiór poszczególnych
elementów konstrukcyjnych oraz urządzeń i instalacji, które zostały połączone w celu
realizacji określonego zadania, a więc stanowiąc całość techniczno-użytkową, podlega
ona na gruncie regulacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości - z uwzględnieniem każdego z jej elementów. Demontaż
poszczególnych elementów sieci gazowej, połączonych i współpracujących ze sobą,
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służących

do

przedsiębiorstwa

przesyłania

i

gazowniczego,

dystrybucji

paliw

skutkowałby

gazowych,
niemożnością

należących

do

funkcjonowania

gazociągu, nie mówiąc o całości sieci gazowej i zarządzającego nią przedsiębiorstwa.
Tworzenie całości techniczno-użytkowej należy przy tym rozumieć jako połączenie
poszczególnych elementów w taki sposób, aby zgodnie z wymogami techniki
nadawały się one do określonego użytku.
Elementy sieci gazowej (w tym poszczególne stacje i punkty) rozpatrywać
należy z punktu widzenia całości techniczno-użytkowej, którą charakteryzuje się owa
sieć gazowa, na którą elementy te się składają. Bez punktów redukcyjno-pomiarowych
gazu, czy też bez innych wyodrębnionych przez skarżącą elementów sieci gazowej jak kontenerowych stacji redukcyjno-pomiarowych, punktów pomiarowych, czy
urządzeń technicznych i pomiarowych gazu, które nie są na gruncie rozpoznawanej
sprawy przedmiotem bezpośredniego zainteresowania - sieć gazowa, o czym była już
mowa powyżej, nie spełniałaby swojej funkcji. Także patrząc z drugiej strony, bez
pozostałych elementów sieci gazowej, przedmiotowe stacje gazowe, tracą swój
użytkowy charakter i jako takie stają się zbędne.
Zdaniem Sądu sieć gazowa, wyposażona dla celów przesyłania i dystrybucji paliw
gazowych w takie jak będące przedmiotem rozpoznania urządzenia, które są z nią
połączone, stanowi więc całość techniczno-użytkową, co kwalifikuje ją do kategorii
budowli, o której stanowi art. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane, a w konsekwencji
oznacza konieczność opodatkowania jej podatkiem od nieruchomości stosownie do
art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.
Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd orzekł o oddaleniu skargi.
W sprawie o sygn. akt III SA/Po 421/14 Sąd stwierdził, że niezasadna jest teza
o niedopuszczalności

opodatkowania

podatkiem

od

nieruchomości

obiektu

wzniesionego w warunkach samowoli budowalnej.
Sąd wskazał w uzasadnieniu, że przedmiotem sprawy było wznowienie
postępowania podatkowego na skutek ujawnienia u strony skarżącej takiego obiektu.
Jedna z podstaw wznowienia postępowania, wymieniona w art. 240 § 1 pkt. 5
Ordynacji podatkowej, stanowi że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia
się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne
lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał
decyzję.
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Z akt administracyjnych wynika, że organ podatkowy zasadnie uznał, iż
w kontrolowanej sprawie zaistniała określona w art. 240 § 1 pkt. 5 Ordynacji
podatkowej podstawa do wznowienia postępowania zakończonego ostateczną
decyzją Wójta Gminy X., a w dalszej kolejności, zgodnie z art. 245 § 1 pkt. 1 Ordynacji
podatkowej, także do uchylenia powyższej decyzji ostatecznej i ustalenia skarżącemu
łącznego zobowiązania w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym za rok
2008 w odmiennej niż dotychczas wysokości. W toku kontroli podatkowej stwierdzono
bowiem, że na działce, której właścicielem jest skarżący, znajduje się nie tylko
dotychczas zgłaszany do opodatkowania budynek mieszkalny, lecz także budynek
gospodarczy (garaże). Według oświadczenia skarżącego, zawartego w protokole
kontroli, wspomniany budynek gospodarczy miał wówczas około 7 lat.
Powyższe okoliczności faktyczne, jak i to że skarżący przedmiotowy budynek
gospodarczy użytkował, Sąd uznał za bezsporne. Istota sporu na gruncie
kontrolowanej sprawy sprowadzała się natomiast do subsumpcji tak ustalonego stanu
faktycznego pod znajdujące zastosowanie normy prawa materialnego, a w
szczególności do uznania, czy na gruncie art. 6 ust. 2 u.p.o.l. budynek gospodarczy
(garaże), będący przedmiotem samowoli budowlanej i nielegalnie użytkowany,
podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Rozstrzygając powyższą kwestię sporną Sąd wskazał, że stosownie do art. 2
ust. 1 u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące
nieruchomości lub obiekty budowlane:
1) grunty;
2) budynki lub ich części;
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.p.o.l. obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności
uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast w myśl art. 6 ust. 2 u.p.o.l. jeżeli
okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli
albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym
rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym
wykończeniem.
Zdaniem Sądu organ podatkowy prawidłowo przyjął, że dla stwierdzenia
obowiązku podatkowego istotne jest istnienie budynków lub ich użytkowanie, a ściślej
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rzecz ujmując zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania przed ostatecznym
wykończeniem. Na gruncie kontrolowanej sprawy, okoliczności te w odniesieniu do
przedmiotowego budynku zostały ustalone w sposób bezsporny zarówno w oparciu
o przeprowadzoną kontrolę podatkową, jak również stanowisko prezentowane przez
skarżącego w toku wznowionego postępowania podatkowego. Skarżący sam bowiem
przyznał, że budynek ten ma około 7 lat (został zatem wybudowany w okolicach 2006
roku), a także że jest on przez niego nielegalnie użytkowany, przez co nie ulega
wątpliwości, że zakończenie jego budowy bądź co najmniej rozpoczęcie użytkowania
miało miejsce w latach poprzedzających rok podatkowy 2008. Ponadto skarżący nie
kwestionował przyjętej przez organ powierzchni tego obiektu, ustalonej zresztą na
podstawie jego oświadczenia złożonego w trakcie kontroli podatkowej.
Jednocześnie, jak prawidłowo przyjęły organy podatkowe, bez wpływu na
zasadność opodatkowania przedmiotowego budynku pozostaje podnoszona przez
skarżącego okoliczność jego nielegalnego wybudowania i użytkowania. Przepisy
prawa podatkowego uzależniają bowiem opodatkowanie budynków od określonego
stanu faktycznego (zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania przed
ostatecznym wykończeniem budynku), a nie stanu prawnego (uzyskania prawa do
wybudowania lub użytkowania budynków). Wynika to wprost z art. 6 ust. 2 u.p.o.l.,
który w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego odwołuje się
do zakończenia budowy oraz rozpoczęcia użytkowania budynku lub budowli (lub ich
części) przed ich ostatecznym wykończeniem bez względu na to, czy zostały
spełnione przesłanki budowy i użytkowania tych obiektów przewidziane w przepisach
prawa budowlanego.
Sąd podkreślił, że powyższe stanowisko jest jednolicie prezentowane zarówno
w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (zob. m.in. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2008 r., sygn. akt II FSK 1520/06, wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2006 r., sygn. akt II OSK
625/05, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego
2005 r., sygn. akt III SA/Wa 1835/04, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów
Administracyjnych,

na

stronie

internetowej:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl),

jak

i w literaturze przedmiotu, gdzie akcentuje się, że rozpoczęcie użytkowania budynku
lub budowli należy rozumieć w znaczeniu potocznym. Nie ma tu żadnego znaczenia
to, czy odbyło się to zgodnie z prawem i czy rzeczywiście obiekt nadawał się do
wykorzystywania. Rozpoczęcie użytkowania wiąże się więc z określonym stanem

62
faktycznym, a nie prawną możliwością użytkowania obiektu. Przepis art. 6 ust. 2
u.p.o.l. nie uzależnia bowiem rozpoczęcia użytkowania obiektu od ewentualnej
potrzeby uzyskania stosownych rozstrzygnięć pozwalających na użytkowanie
przedmiotu opodatkowania. Jego użytkowanie jest więc okolicznością obiektywną
(zob. T. Brzezicki, W. Morawski w: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Komentarz pod red. W. Morawskiego. Gdańsk 2013, s. 312).
Zdaniem Sądu na gruncie kontrolowanej sprawy nie doszło do zarzucanych
w skardze naruszeń prawa. Zaskarżona decyzja ustala zobowiązanie podatkowe
w stwierdzonym stanie faktycznym, objętym zakresem opodatkowania określonym
w ustawie podatkowej (art. 6 ust. 1 i ust. 2 u.p.o.l.), a jej wykonanie nie wypełnia
znamion żadnego ze wskazanych przez skarżącego czynów zagrożonych karą.
Należy przy tym dodać, że konsekwencje bezprawnego wznoszenia budynków, w tym
stosowne sankcje uregulowane są w odrębnych przepisach prawnych. Natomiast na
gruncie prawa podatkowego wysoce niepożądane - w świetle zasad powszechności
i równości opodatkowania - byłoby zaakceptowanie sytuacji, w której w przypadku
zaistnienia

stanu

faktycznego

objętego

zakresem

opodatkowania

obowiązki

podatkowe ponosiliby jedynie podatnicy, którzy dopełnili prawnych wymogów
przewidzianych w innych dziedzinach prawa (jak tutaj prawa budowlanego), natomiast
zwolnieni z tych obowiązków byliby podatnicy, którzy takich wymogów nie spełnili,
uzyskując w ten sposób niejako gratyfikację swojego bezprawnego działania.
Podobne stanowisko dotyczące konieczności opodatkowania podatkiem od
nieruchomości obiektu wzniesionego w warunkach samowoli budowalnej wyraził Sąd
w sprawach o sygn.akt III SA/Po 422/14 oraz III SA/Po 949/13.
W sprawie o sygn. akt III SA/Po 925/13 Sąd zajmował się kwestią proceduralną
dotyczącą tego, czy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. prawidłowo

stwierdziło, że organ pierwszej instancji – Wójt Gminy Y. powinien przeprowadzić
postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku
od nieruchomości dot. działki położonej w M., w toku którego winno ustalić podmiot, na
którym ciąży obowiązek podatkowy oraz podstawę opodatkowania, a w konsekwencji
czy były podstawy do wydania decyzji w trybie art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej, czy
też – jak twierdzi strona skarżąca – Kolegium rozpatrując odwołanie winno poczynić
własne ustalenia w tym zakresie i swoje rozstrzygnięcie wydać na podstawie art. 233 §
1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej. Skarżący twierdził, że nie jest właścicielem,
posiadaczem samoistnym przedmiotowej nieruchomości.

63
Organ odwoławczy ustalił, że nieruchomość położona w M. należała do zmarłej
M.P., która złożyła wykaz nieruchomości i zgłosiła do opodatkowania budynki
mieszkalne i grunty pozostałe.
Analiza zaskarżonej decyzji oraz dokumentów zgromadzonych w aktach
administracyjnych sprawy w ocenie Sądu prowadziła do wniosku, że Kolegium
orzekając o uchyleniu decyzji organu podatkowego pierwszej instancji i przekazaniu
sprawy temu organowi do ponownego rozpatrzenia orzekło zgodnie z prawem.
W myśl normy prawnej zawartej w art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej organ
odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać
sprawę

do

ponownego

rozpatrzenia,

jeżeli

rozstrzygnięcie

sprawy

wymaga

uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej
części. Przekazując sprawę, organ odwoławczy wskazuje okoliczności faktyczne,
które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu.
Sąd podkreślił, że decyzja kasacyjna określona tym przepisem stanowi swego rodzaju
wyłom w przyjętej w Ordynacji podatkowej konstrukcji postępowania odwoławczego,
którego celem jest ponowne rozpatrzenie i rozstrzygnięcie sprawy podatkowej przez
organ odwoławczy. Organ odwoławczy może wydać decyzję kasacyjną i przekazać
sprawę do ponownego rozpatrzenia jedynie w przypadku, gdy sam organ pierwszej
instancji nie przeprowadził postępowania podatkowego lub przeprowadzone przez ten
organ postępowanie podatkowe jest niewystarczające do rozstrzygnięcia sprawy i brak
jest podstaw do zastosowania w postępowaniu odwoławczym art. 229 Ordynacji
podatkowej,

tj.

przeprowadzenia

przez

organ

odwoławczy

dodatkowego,

uzupełniającego postępowania dowodowego albo zlecenia przeprowadzenia tego
postępowania organowi, który wydał decyzję (por. wyrok NSA z dnia 18 maja 2000 r.,
sygn. akt III SA 1081/99, wyrok NSA z dnia 31.05.2000 r., sygn. akt I SA/Kr 2226/96
publ. baza orzeczeń nsa.gov.pl.).
Zdaniem Sądu Kolegium prawidłowo przyjęło, że w okolicznościach faktycznych
sprawy – nieuregulowanie stanu prawnego spornej nieruchomości i nie złożenie
informacji podatkowej w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku podatkowego
zmarłej M.P.

– w celu ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od

nieruchomości na rok 2013 koniecznym jest wszczęcie z urzędu postępowania
podatkowego

i

w

toku

tego

postępowania

przeprowadzenie

postępowania

dowodowego, aby ustalić podmiot, na którym spoczywa obowiązek podatkowy
i podstawa opodatkowania. Bowiem zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.o.l.
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podatnikami podatku od nieruchomości między innymi są osoby fizyczne (...) będące
właścicielami nieruchomości lub obiektów budowalnych, z zastrzeżeniem ust. 3,
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych.
Na podmiotach tych spoczywa obowiązek złożenia do właściwego organu
podatkowego informacji o gruntach i budynkach (nieruchomościach i obiektach
budowlanych) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających
powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od
nieruchomości – art. 6 ust. 6 u.p.o.l.
Zdaniem Sądu w zaskarżonej decyzji Kolegium prawidłowo przyjęło, że nie
przeprowadzenie postępowania dowodowego w powyższym zakresie przez organ
pierwszej instancji nie może być sanowane w postępowaniu odwoławczym.
Stanowisko reprezentowane przez stronę skarżącą prowadziłoby na gruncie
rozpatrywanej sprawy do naruszenia zasady dwuinstancyjności określonej w art. 127
Ordynacji

podatkowej,

której

istota

polega

na

dwukrotnym

rozpoznaniu

i rozstrzygnięciu sprawy.
2.

Interpretacje w zakresie poszczególnych podatków (symbol 6560 i 6561)

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. w grupie spraw
oznaczonych symbolem 656 (pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego
wydane w indywidualnych sprawach) merytorycznie rozpoznano łącznie 7 spraw.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na sprawę zarejestrowaną w tutejszym
Sądzie pod sygn. akt III SA/Po 188/14. We wniosku o wydanie interpretacji
indywidualnej wskazano, że skarżąca spółka z o.o. planuje założenie spółki
komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszem będzie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (jeszcze nie istniejąca), a akcjonariuszem skarżąca spółka. Wkład
komplementariusza

stanowić będzie

gotówka.

Komplementariusz nie

dokona

wniesienia wkładów na kapitał zakładowy (nie będzie jednocześnie akcjonariuszem).
Skarżąca spółka obejmie natomiast akcje w kapitale zakładowym za gotówkę oraz za
wkład niepieniężny. Aport zostanie dokonany z agio - części wartości rynkowej
wnoszonych składników majątkowych zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki
komandytowo-akcyjnej. Akcjonariusz nie będzie komplementariuszem.
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W związku z powyższym stanem faktycznym zadane zostało pytanie dotyczące
podatku od czynności cywilnoprawnych: 1) co stanowi podstawę opodatkowania
podatkiem od czynności cywilnoprawnych, skoro art. 6 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy z dnia
9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z
2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) - zwanej dalej „u.p.c.c.” - określa, że przy zawarciu
umowy spółki podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej
albo

wartość

kapitału

zakładowego?

Zdaniem

wnioskodawcy

podstawę

opodatkowania będzie stanowiła wartość wkładu komplementariusza oraz wartość
kapitału zakładowego wnoszonego przez akcjonariusza. Przy czym przez kapitał
zakładowy należy rozumieć iloczyn ilości wyemitowanych akcji oraz wartości
nominalnej jednej akcji.
W interpretacji indywidualnej Minister Finansów uznał, że stanowisko
wnioskodawcy jest nieprawidłowe.
Sąd administracyjny podzielił stanowisko organu podatkowego, wskazując, że
spór dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nadwyżki ceny
emisyjnej akcji spółki komandytowo-akcyjnej ponad ich wartość nominalną, która
zostanie przekazana do kapitału zapasowego nowo zawiązanej spółki komandytowoakcyjnej.
Sąd stwierdził, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych
ustawodawca wprost wskazał, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową,
stąd

do

opodatkowania

cywilnoprawnej

czynności

utworzenia

takiej

spółki

zastosowanie znajdują regulacje powołanej ustawy, które dotyczą spółek osobowych.
Na majątek spółki komandytowo-akcyjnej składają się dwa rodzaje wkładów. Majątek
takiej spółki powstaje poprzez wniesienie wkładów, co odnosi się do wkładów
komplementariuszy oraz wkładów akcjonariuszy. Komplementariusz może wnieść
wkład do spółki komandytowo – akcyjnej na kapitał zakładowy lub na inne fundusze art. 132 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r., poz.1030) – zwanej dalej: „K.s.h.”. Natomiast akcjonariusz stosownie
do art. 329 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 K.s.h. obowiązany jest do wniesienia pełnego
wkładu na akcje, przy czym, jak wskazuje art. 128 K.s.h., jest on obowiązany jedynie
do świadczeń określonych w statucie. Zgodnie z art. 309 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2
ustawy akcje mogą być obejmowane po wartości nominalnej lub powyżej tej wartości.
Nadwyżka osiągnięta przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (tzw. agio) jest
przelewana do kapitału zapasowego, o czym stanowi art. 396 § 2 w zw. z art. 126 § 1
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pkt 2 K.s.h. W spółce komandytowo – akcyjnej poza kapitałem zakładowym występują
również kapitały rezerwowe i apasowe. Mogą być tworzone także inne fundusze, ale
tylko przepisami statutu. Kapitał zapasowy jest tworzony na pokrycie straty.
Zdaniem Sądu organ prawidłowo uznał, że majątek spółki komandytowoakcyjnej stanowią łącznie wszystkie kapitały lub fundusze spółki. Z punktu widzenia
przepisów

ustawy

o

podatku

od

czynności

cywilnoprawnych

przesłanką

opodatkowania jest utworzenie spółki osobowej, a podatek obliczany jest od wartość
wkładów do spółki osobowej, czyli od wartości majątku przekazanego spółce przez
wspólników (wkładów komplementariuszy i wkładów akcjonariuszy). Opodatkowaniu
podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega cały wkład akcjonariusza do spółki
komandytowo-akcyjnej, zarówno ten wniesiony na pokrycie wartości nominalnej
kapitału zakładowego, jak i wkład przekraczający wartość nominalną akcji,
a ujawniany w kapitale zapasowym. Ze stanu faktycznego podanego we wniosku
o wydanie interpretacji podatkowej wynika, że wartości zapisane jako kapitał
zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej powstaną z wkładu akcjonariusza. Zatem
określając podstawę opodatkowania podatkiem od czynności zawarcia umowy spółki
komandytowo-akcyjnej należy wziąć pod uwagę wartość wkładów składających się na
majątek spółki osobowej, tj. wartości wszystkich utworzonych w spółce kapitałów. Tym
samym wartość wkładu wniesionego do spółki komandytowo-akcyjnej przez
akcjonariusza, która w części ma być przekazana na kapitał zapasowy tej spółki
(nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego ponad nominalną wartość obejmowanych
akcji spółki, agio), to w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych inny niż kapitał zakładowy wkład akcjonariusza do spółki osobowej,
który podlega wliczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem od czynności
cywilnoprawnych.
Z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
jak podniósł Sąd, nieistotne jest to, kto wniósł wkład do spółki komandytowo-akcyjnej,
ani to, w jakim celu dany kapitał lub fundusz został utworzony i na jaki cel może być
wykorzystany. Podatnikiem jest utworzona spółka, a nie wspólnik. Podstawę
obliczenia podatku stanowi wartość wkładów do spółki osobowej bez względu na
kategorię wspólnika, a nie wartość jakiejś części tych wkładów wyodrębniona z uwagi
na przepisy ustawy – Kodeks spółek handlowych.
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3.

Sprawy z zakresu egzekucji
W sprawie o sygn. akt I SA/Po 638/14 strona zarzuciła naruszenie art. art. 64

§ 1 pkt 4. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.) – dalej: „u.p.e.a.”, Przedmiotem
skargi

było

postanowienie

Dyrektora

Izby

Skarbowej

utrzymujące

w

mocy

postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w sprawie obciążenia
wierzyciela

kosztami postępowania

egzekucyjnego,

przeprowadzonego

wobec

zobowiązanego w kwocie 17.584,18 zł. Na koszty składała się opłata manipulacyjna
w wysokości 2.904,68 zł oraz opłata związana z zajęciem rachunku bankowego (art.
64 § 1 pkt 4 u.p.e.a.) w kwocie 14.678,50 zł. W uzasadnieniu postanowienia
stwierdzono, że egzekucja wymienionych zobowiązań pieniężnych przy zastosowaniu
środków egzekucyjnych określonych w art. 1a pkt 12 u.p.e.a. okazała się
bezskuteczna, z uwagi na brak składników majątkowych, do których można by
prowadzić egzekucję. W toku postępowania egzekucyjnego dokonano zajęcia
rachunku bankowego zobowiązanego, jednakże w wyniku zastosowania środka
egzekucyjnego nie uzyskano żadnej kwoty. Inne czynności egzekucyjne nie
doprowadziły również do wyegzekwowania zaległości. Z uwagi na brak możliwości
wyegzekwowania kwoty kosztów egzekucyjnych od zobowiązanego, na podstawie art.
64c § 4 u.p.e.a. – organ obciążył wierzyciela kosztami egzekucyjnymi. W ocenie sądu
należało podzielić stanowisko strony skarżącej, że organ egzekucyjny bezpodstawnie
obciążył wierzyciela opłatą wyliczoną na podstawie art. 64 § 1 pkt 4 u.p.e.a. Zdaniem
sądu niezasadnie uznano, że w toku egzekucji doszło do zajęcia wierzytelności,
ponieważ od momentu wszczęcia egzekucji do jej zakończenia poprzez umorzenie
postępowania egzekucyjnego na zajętym rachunku bankowym nie było żadnych
środków pieniężnych. Sąd podkreślił, że dopiero w momencie wpływu należności na
rachunek bankowy, kwota ta staje się wierzytelnością przysługującą właścicielowi
rachunku od banku. Skoro przepisy u.p.e.a. nie przewidują opłaty za zajęcie rachunku
bankowego, a jedynie za zajęcie wierzytelności pieniężnych, to dopóki nie dojdzie do
zajęcia wierzytelności dopóty nie ma podstaw do naliczenia opłaty w wysokości
określonej w art. 64 § 1 pkt 4 u.p.e.a.
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4.

Sprawy celne
W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. w grupie spraw

oznaczonych symbolem 630 (obrót towarami z zagranica, należności celne)
merytorycznie rozpoznano 10 spraw.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na sprawy zarejestrowane w tutejszym
Sądzie pod sygn. akt III SA/Po 1200/13, III SA/Po 1201/13 oraz III SA/Po 1202/13.
Okoliczności faktyczne tych spraw obejmowały dokonanie zgłoszeń celnych w
procedurze dopuszczenia do obrotu towarów importowanych z Malezji, dotyczących
towarów sklasyfikowane do kodów TARIC 7318 15 81 81; 7318 12 90 91, 7318 15 90
91; 7318 14 99 91; 7318 22 00 95; 7318 21 00 95 Zintegrowanej Taryfy Wspólnot
Europejskich. Sąd administracyjny zwrócił w nich uwagę, że co do zasady datą
decydującą o tym jakie przepisy prawa celnego należy stosować przy określaniu długu
celnego, w typowej sytuacji, gdy towar zostaje dopuszczony do obrotu, jest data
przyjęcia zgłoszenia celnego (art. 201 ust. 1 lit. a oraz ust. 2 rozporządzenia Rady
(EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy
Kodeks Celny, Dz. U. UE Seria L z 1992 r. Nr 302, poz. 1 ze zm.) - dalej zwane:
„w.k.c.”.

Specyficzny

i

wyjątkowy

charakter,

zdaniem

Sądu,

ma

jednakże

postępowanie w sprawach dotyczącej cła antydumpingowego, gdy zgłoszenie celne
zostało dokonane przed datą wejścia w życie rozporządzenia nakładającego
ostateczne cło antydumpingowe.
W powyższych sprawach, w dniu dokonania zgłoszeń celnych, obowiązywało
rozporządzenie Komisji (UE) nr 966/2010 z dnia 27 października 2010 r. wszczynające
dochodzenie

dotyczące

możliwego

obchodzenia

środków

antydumpingowych

nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 91/2009 na przywóz niektórych
elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
w drodze przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych
z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji, i poddające ten
przywóz rejestracji (Dz. U. UE Seria L z 2010 r. Nr 282, poz. 29) - dalej zwane
„rozporządzeniem nr 966/2010” - które nakładało obowiązek rejestracji. Procedura
dochodzeniowa,

przeprowadzona

na

podstawie

rozporządzenia

nr 966/2010,

wykazała że ostateczne cła antydumpingowe nałożone na przywóz niektórych
elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chin były - poprzez
przeładunek w Malezji - przedmiotem ich obchodzenia, wobec czego Rada (UE)

69
w dniu 18 lipca 2011 r. wydała rozporządzenie wykonawcze nr 723/2011, którym
rozszerzyła ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr
91/2009 na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących
z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa
lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące
z Malezji (Dz. U. UE Seria L z 2011 r. Nr 194, poz. 6) - dalej zwane „rozporządzeniem
wykonawczym nr 723/2011”. W rozporządzeniu tym wskazano, że ostateczne cło
antydumpingowe mające zastosowanie do „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”,
nałożone rozporządzeniem nr 91/2009 na przywóz niektórych elementów złącznych
z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (m.in. na przywóz
towarów oznaczonych kodami TARIC, jak w prezentowanych sprawach), w wysokości
85%, zostaje rozszerzone na analogiczne towary wysyłane z Malezji, zgłoszone lub
niezgłoszone jako pochodzące z Malezji, z wyjątkiem produktów produkowanych
przez wskazane przedsiębiorstwa (art. 1 ust. 1 ww. rozporządzenia). Mocą art. 1 ust. 3
tego rozporządzenia nakazano pobieranie cła rozszerzonego od przywozu elementów
złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako
pochodzące z Malezji, zarejestrowanych m.in. zgodnie z przepisami rozporządzenia nr
966/2010.
Sąd administracyjny zwrócił jednakże uwagę, że w wyniku przeglądu Komisji
Europejskiej

stosowanych

środków

antydumpingowych,

wydane

zostało

rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 924/2012 z dnia 4 października 2012 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 91/2009 nakładające ostateczne cło
antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz. U. UE Seria L z 2012 r. Nr 275, poz.
1) – dalej „rozporządzenie wykonawcze nr 924/2012” – na mocy którego stawka
ostatecznego cła antydumpingowego została obniżona do wysokości 74,1%.
Sąd administracyjny podniósł, że już w dacie wydania decyzji przez organ
pierwszej instancji, obowiązywała nowa, obniżona stawka cła antydumpingowego.
W ocenie

Sądu

organy

ustalając

w

powyższych

sprawach

wysokość

cła

antydumpingowego nie mogły odwołać się do treści art. 201 ust. 2 w.k.c., to jest do
daty zgłoszenia celnego. W sprawach tych w dacie dokonania przez skarżącego
zgłoszenia

celnego

rozporządzenie

wykonawcze

nr 723/2011

jeszcze

nie

obowiązywało. Towar sprowadzony przez stronę skarżącą był objęty jedynie
rejestracją na podstawie rozporządzenia nr 966/2010. Jednocześnie z art. 2 zd. 2
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rozporządzenia wykonawczego nr 924/2012 wynika, że po jego wejściu w życie, wiąże
ono w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Konsekwentnie Sąd stwierdził, że zastosowanie przez organy celne stawki
celnej wynikającej z pierwotnej wersji rozporządzenia nr 91/2009 stanowiło akt
stosowania prawa, które nie obowiązywało w żadnej z istotnych dla ustalenia stanu
prawnego dat, a więc ani w dacie dokonania zgłoszeń celnych, ani w dacie orzekania
przez te organy. Sąd podkreślił, że zasada zgodnej interpretacji prawa wspólnotowego
z Porozumieniem Antydumpingowym stoi na przeszkodzie stosowaniu aktów wtórnego
prawa wspólnotowego, w takim zakresie w jakim naruszają one normy zawarte w tym
Porozumieniu. Niezgodność rozporządzenia nr 91/2009 w istotnym dla sprawy
zakresie z Porozumieniem Antydumpingowym została uznana przez Komisję
Europejską, co doprowadziło do wydania rozporządzenia zmieniającego nr 924/2012.
Nie stosując zatem przy ustalaniu wysokości cła antydumpingowego przepisów
rozporządzenia nr 924/2012 organy celne obu instancji naruszyły przepisy prawa
materialnego w sposób mający istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (por.
wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 lutego 2014 r.,
sygn. akt III SA/GD 968/11).
W dalszej kolejności niniejszego sprawozdania warto zwrócić uwagę na sprawę
zarejestrowaną w tutejszym Sądzie pod sygn. akt III SA/Po 1494/13. Przedmiotem
wydanych w tej sprawie rozstrzygnięć było określenie kwoty ostatecznego cła
antydumpingowego z tytułu przywozu towaru klasyfikowanego do kodu TARIC 7019
51 00 11, pochodzącego z Malezji. W sprawie tej Sąd uznał, że zarzuty skarżącego zmierzające do zakwestionowania prawidłowości przyjęcia przez organ celny
zgłoszenia celnego, a w dalszej kolejności także prawidłowości zwolnienia
powyższych towarów - wykraczają poza przedmiot rozpoznawanej przez Sąd sprawy.
Przedmiotem

tej

sprawy

było

bowiem

określenie

należności

celnej

(cła

antydumpingowego) w sytuacji, w której organ celny ostatecznie zwolnił już towary do
procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu i w której decyzja w przedmiocie ich
zwolnienia nie była kwestionowana ani przez skarżącego, ani przez organy celne,
w trybie przewidzianym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Jako że
badanie zgodności z prawem dopuszczenia do swobodnego obrotu wykracza poza
granice prezentowanej sprawy, w sprawie tej Sąd przyjął, że na skarżącym ciąży dług
celny powstały w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego, zgodnie z art. 201 ust. 1 lit. a
w zw. z ust. 2 w.k.c., w wyniku dopuszczenia do swobodnego obrotu towaru
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podlegającego

należnościom

przywozowym.

Natomiast

na

skutek

weryfikacji

zgłoszenia celnego, dokonanej po zwolnieniu towarów, okazało się, że skarżący
nieprawidłowo określił wynikającą z powyższego długu celnego należność celną, co
zaowocowało koniecznością podjęcia przez organy celne - w tym zakresie niezbędnych działań w oparciu o art. 78 ust. 3 w.k.c. i określenia tej należności, co też
zostało w powyższej sprawie poddane kontroli Sądu.
W ostatnio przywołanej sprawie Sąd administracyjny wyraził w szczególności
pogląd, zgodnie z którym zarówno przyjęcie zgłoszenia celnego, jak i zwolnienie
towarów, stanowi decyzję w rozumieniu art. 4 pkt. 5 w.k.c. Konsekwentnie Sąd uznał,
że są one zaskarżalne, a osoba czynnie legitymowana do ich zakwestionowania ma
możliwość uruchomienia procedury prowadzącej do oceny ich zgodności z prawem w odniesieniu do prawem przewidzianych wymogów, którym winny one odpowiadać.
Skarżący nie może jednakże skutecznie domagać się, po zwolnieniu towarów,
badania zgodności z prawem decyzji o przyjęciu zgłoszenia celnego oraz zwolnieniu
towarów, niezależnie od złożenia właściwego środka zaskarżenia, w ramach trybu,
który zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ad causum nie
obejmuje

badania

tych

kwestii. Sąd

zwrócił przy tym

uwagę

na

zasadę

nieodwoływalności zgłoszeń celnych.
5.

Rozstrzygnięcia nadzorcze
W sprawie o sygn. akt I SA/Po 942/13 kwestia sporna sprowadzała się do oceny

prawidłowości procedury głosowania w sprawie podjęcia uchwały Nr XLVIII/348/13
Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Dopiewo absolutorium z wykonania budżetu za 2012 r. Nie będąc związany granicami
skargi, Sąd dostrzegł także kwestię ważności uchwały Nr XLVIII/347/13 Rady Gminy
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2012 r. i jej znaczenia dla udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo. W opinii
Sądu słusznie Rada Gminy uznała, że nie jest związana treścią wniosku Komisji
Rewizyjnej i ma prawo do decydowania o treści uchwały. Przepis art. 28a ust. 1 zdanie
drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz.
594 ze zm.) – dalej: "u.o.s.g." stanowi wprost, że rada podejmuje uchwałę w sprawie
udzielenia absolutorium, a nie poddaje pod głosowanie wniosek komisji. Ponadto
w opinii Sądu poddana pod głosowanie uchwała powinna mieć treść pozytywną. Tylko
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bowiem oddanie pod głosowanie takiej uchwały zawsze doprowadzi do definitywnego
rozstrzygnięcia kwestii absolutorium. Oddanie bezwzględnej większości głosów "za"
uchwałą "w sprawie udzielenia absolutorium" prowadzi do jego udzielenia.
Nieuzyskanie tej większości należy rozumieć jako nieudzielenie absolutorium. Żaden
z przepisów ustawy nie przewiduje ponownego głosowania w sprawie uchwały
o przeciwnej treści. Zdaniem Sądu nie było potrzeby przeprowadzania ponownego
głosowania w sprawie uchwały o treści przeciwnej. Spotykane w doktrynie
i orzecznictwie stanowisko, że na tym etapie po prostu kończy się procedura i to bez
jednoznacznego rozstrzygnięcia, jest nie do zaakceptowania. Udzielenie albo
nieudzielenie absolutorium jest dla gminy kwestią zasadniczą. Brak rozstrzygnięcia
w przedmiocie

absolutorium,

mógłby

pociągnąć

niekorzystne

następstwa

dla

wspólnoty samorządowej - mieszkańców gminy. Natomiast odnośnie problemu
dostrzeżonego poza granicami skargi, Sąd stwierdził, że RIO nie dokonała
prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy. Nie zbadała bowiem czy
głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo na 2012 r., poprzedziła w tym
zakresie rzeczywista, merytoryczna dyskusja. W opinii Sądu w sprawie należało
zbadać, czy spełnione zostały minimalne wymogi "rozpatrzenia sprawozdań".
Rozpatrywanie sprawozdań jest czynnością faktyczną i zakłada aktywność rady.
Należy wykluczyć "nieme" zachowania radnych. Rada powinna ustalić nie tylko jak
wykonano planowany budżet, ale także jakie są przyczyny ewentualnych rozbieżności
w tym zakresie i czy winą za nie można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one
wynikiem

obiektywnych

uwarunkowań.

Zatem

rada

powinna

ocenić

wagę

niedociągnięć. Wymóg "rozpatrzenia sprawozdań" nie może polegać i poprzestać na
przyjęciu domniemania, że radni zapoznali się z materiałami przygotowanymi na sesję
absolutoryjną i stwierdzeniu faktu, że mieli zapewnioną możliwość zabrania głosu
w dyskusji. Z protokołu sesji absolutoryjnej Rady Gminy nie wynika, aby została
podjęta próba wyjaśnienia powodów niepełnego wykonania planowanych wydatków
budżetowych. Organ nadzoru nie zajął się tą kwestią.
6.

Sprawy z zakresu stosowania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do

których nie stosuje się Ordynacji podatkowej
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W wydziale III tutejszego Sądu w roku 2014 rozpoznano 14 spraw których
przedmiotem jest egzekucja należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).
W odniesieniu do 8 spraw sporządzono uzasadnienie, przy czym w 5 przypadkach na
wniosek strony, a w 3 sprawach uzasadnienie sporządzono z urzędu.
W sprawie III SA/Po 756/13 w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych
w postępowaniu
Wojewódzkiego

egzekucyjnym,
Inspektora

Sąd

Sanitarnego

uchylając
i

zaskarżone

poprzedzające

je

postanowienie
postanowienie

Powiatowego Inspektora Sanitarnego wskazując, że ustawa o zwalczaniu chorób
zakaźnych nie przewiduje natomiast możliwości wydania decyzji dotyczących
szczepień ochronnych. Wynika to z faktu, że obowiązek poddania dziecka szczepieniu
ochronnemu, jest bezpośrednio wykonalny - wynika on wprost z przepisów prawa.
Brak jest więc władczego rozstrzygnięcia organu inspekcji sanitarnej (powiatowego
inspektora sanitarnego), w formie decyzji administracyjnej, które nakazywałaby
poddać małoletnie dziecko szczepieniu ochronnemu. Wobec powyższego, jak wskazał
w wyroku z dnia 1 sierpnia 2013 r. o sygnaturze II OSK 745/12 Naczelny Sąd
Administracyjny, brak jest podstaw do uznania, aby organem właściwym do
prowadzenia egzekucji powyższego obowiązku niepieniężnego, w rozumieniu art. 20
ust. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji był powiatowy inspektor
sanitarny. Organem posiadającym ogólną właściwość do prowadzenia postępowania
egzekucyjnego w zakresie obowiązków niepieniężnych jest bowiem wojewoda. Nadto
Sąd wskazał, iż jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców,
każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Także
w istotnych sprawach dziecka każdy z przedstawicieli ustawowych jest umocowany do
złożenia oświadczenia woli odnośnie małoletniego. Czym innym jest bowiem prawo
działania w charakterze przedstawiciela ustawowego w relacjach z osobami,
urzędami, a czym innym podejmowanie merytorycznego stanowiska w istotnej sprawie
dziecka. W tym zakresie musi być uzgodniona wola rodziców, którą oczywiście władny
jest skutecznie przedstawić każdy z rodziców. Jednak zawsze odpowiedzialność
z uzgodnionej decyzji będą ponosić wspólnie. W związku z tym postępowanie
wywołane taką wspólną decyzją musi się toczyć w stosunku do obojga rodziców (por.
wyrok

NSA

z

dnia

www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

1

sierpnia

2013

r.

sygn.

II

OSK

745/12,
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W innej ze spraw o sygn. akt III SA/Po 1304/13 Sąd stwierdził, że
materialnoprawną podstawę zaskarżonego postanowienia stanowią przepisy art. 33
oraz art. 34 u.p.e.a., które normują możliwość wniesienia zarzutów w sprawie
prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji. Zarzuty w postępowaniu
egzekucyjnym są swoistym środkiem zaskarżenia. W ramach rozpoznawanej sprawy,
organy egzekucyjne odnosząc się do podniesionego przez skarżącego zarzutu
przedawnienia, przechodząc do jego merytorycznej oceny, w ogóle nie zbadały, czy
kwestia przedawnienia zobowiązań skarżącego nie jest już przedmiotem rozpoznania
w ramach innego postępowania administracyjnego. Organ egzekucyjny badając zarzut
skarżącego dotyczący przedawnienia egzekwowanych należności powinien zatem,
zgodnie z art. 7, art. 77 § 1 K.p.a. w zw. z art. 18 u.p.e.a., wziąć pod uwagę powyższe
okoliczności i zważyć czy w tym przypadku nie zajdzie konieczność zastosowania art.
34 § 4 w zw. z § 1a u.p.e.a. Organ winien przy tym w pierwszej kolejności ustalić, czy
należności wobec których zostały wystawione tytuły wykonawcze są objęte
wspomnianym postępowaniem w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek,
a w konsekwencji w jakim zakresie art. 34 § 4 w zw. 1a u.p.e.a. w ogóle może znaleźć
zastosowanie.
Na uwagę zasługuje również wyrok

wydany w sprawie III SA/Po 866/13

odnoszący się do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Spór pomiędzy stronami
postępowania dotyczył dopuszczalności stosowania art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej
do opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdu w strefie płatnego
parkowania, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych – a tym
samym, czy w realiach sprawy doszło do przerwania biegu pięcioletniego terminu
przedawnienia, o którym mowa w art. 40d ust. 3 u.d.p., ze względu na zastosowanie
środka egzekucyjnego, o którym zobowiązana została zawiadomiona, (zajęcie
rachunku bankowego). W konsekwencji chodzi o to, czy organ egzekucyjny zasadnie
umorzył postępowanie egzekucyjne, ze względu na wygaśnięcie egzekwowanego
obowiązku. Ustawodawca reguluje kwestię przedawnienia należności w ustawach
materialnoprawnych – zwłaszcza w Ordynacji podatkowej, lecz również w innych
ustawach prawa materialnego, na przykład – jak w rozpoznawanym przypadku –
w ustawie o drogach publicznych. Należy zwrócić uwagę, iż jeśli w trakcie biegu
terminu

przedawnienia

następuje

zmiana

rozwiązań

dotyczących

kwestii

przedawnienia, a ustawa nie zawiera przepisów przejściowych, należy stosować nowe
przepisy. Nie dochodzi w tym wypadku do działania prawa wstecz, albowiem
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należność pozostaje ta sama. W orzecznictwie zaznacza się, że ustawodawca nie
możne jedynie wydłużyć terminu przedawnienia należności, które już uległo
przedawnieniu. Tylko wtedy dochodziłoby do działania prawa wstecz, albowiem
wygasła należność "odżyłaby" na nowo (tak: NSA w wyroku z 20 stycznia 2009 r.,
II GSK 651/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
W

sprawie

sygn.

sądowoadministracyjnej

był

akt
akt

III

SA/Po

67/14,

z

zakresu

przedmiotem

postępowania

kontroli

egzekucyjnego

w administracji. Zaskarżone rozstrzygnięcie dotyczy jedynie kwestii dopuszczalności
egzekucji

administracyjnej

odnośnie

obowiązku

zwrotu

kosztów

i

wypłaty

wynagrodzenia podmiotowi prywatnemu, który wykonał dyspozycję usunięcia pojazdu
z drogi oraz dozorował usunięty z drogi pojazdu do czasu jego odebrania lub likwidacji
w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) Sprawy usuwania pojazdu z drogi na koszt
właściciela w trybie art. 130a ust. 1-11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu

drogowym

wiążą

się

bezpośrednio

z

zapewnieniem

porządku

i bezpieczeństwa w ruchu drogowym i mają charakter publicznoprawny. Wykonywanie
tego rodzaju zadań zostało powierzone starostom. Skarb Państwa (starosta) ponosi
finansowe następstwa realizacji tych zadań. Interesy Skarbu Państwa zostały
zabezpieczone w ten sposób, że koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem,
oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania
dyspozycji

jego

usunięcia

do

zakończenia

postępowania,

ponosi

właściciel.

Przerzucenie kosztów na właściciela pojazdu, jeśli nie odebrał pojazdu, następuje
poprzez wydanie decyzji o zapłacie wskazanych kosztów. Decyzja podlega wykonaniu
w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Starosta jest podmiotem uprawnionym do żądania
wykonania decyzji w drodze egzekucji administracyjnej w rozumieniu art. 5 §1 pkt 1
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z art. 130a ust. 10h
ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Decyzja o zapłacie kosztów usunięcia pojazdu
z drogi określa sytuację prawną właściciela pojazdu względem organów władzy
publicznej. W konsekwencji nieuprawnione byłoby stanowisko, że poddanie egzekucji
administracyjnej obowiązków określonych w decyzji o zapłacie kosztów usunięcia
pojazdu z drogi jest równoznaczne z poddaniem egzekucji administracyjnej aktu
prawnego konkretyzującego sytuację prawną innego podmiotu, jednostki prowadzącej
parking strzeżony w zakresie jej prawa do zwrotu kosztów i wynagrodzenia za
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wykonanie dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi oraz dozorowania tego pojazdu do
czasu jego odebrania lub likwidacji. Należności jednostki prowadzącej parking
strzeżony (podmiotu prywatnego, który zrealizował dyspozycję usunięcia pojazdu z
drogi oraz dozorował usunięty pojazdu do czasu jego odebrania lub likwidacji) ustala
starosta w trybie określonym w art. 102 §2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.
Wydatki poniesione z tego tytułu obciążają właściciela pojazdu, co oznacza, że
starosta dochodzi ich od właściciela na warunkach określonych w art. 130a ust. 10h,
ust. 10j, ust. 10k i ust. 10l ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
W sprawie o sygn. akt 1811/13 Sąd odniósł się do prezentowanego w skardze
przez skarżącego stanowiska w którym podnosił konsekwentnie, że w stosunku do
jego osoby nie istnieje obowiązek ponoszenia opłat w obszarze strefy płatnego
parkowania dotyczącego

miejsc poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.

Należy wskazać, że podstawą do określania strefy płatnego parkowania jest art. 13 b
ust.2 ustawy o drogach publicznych. Po dokonaniu wykładni literalnej tego przepisu
należy uznać, że strefa płatnego parkowania obejmuje pewien obszar, który z uwagi
na swoje położenie (np. w miejscach szczególnych dla danej miejscowości)
charakteryzują się znacznym deficytem miejsc postojowych. Ta okoliczność uzasadnia
taką organizację ruchu na tym obszarze, która ma na celu zwiększenie rotacji
parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej,
w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów
samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.
Zwrócić uwagę należy również na stanowisko Sądu wyrażone w sprawie
o sygn. akt III SA/Po 1320/13, gdzie Sąd oddalając skargę w sprawie której
przedmiotem było udzielenie przybicia na rzecz nabywców podczas licytacji
nieruchomości wskazał, że nie sposób podzielić stanowiska skarżącego, że w sytuacji
w której utraci on prawo własności nieruchomości poprzez wprowadzenie nabywcy
w jego posiadanie, dojdzie do powstania szkody majątkowej stanowiącej różnice
pomiędzy cena sprzedaży a wartością rynkowa tym bardziej, że skarżący prowadzi na
nieruchomości działalność gospodarczą. Specyfiką postępowania egzekucyjnego jest
realizacja prowadzonego przez organy egzekucyjne postępowania i stosowane przez
nie środki przymusu służące doprowadzeniu do wykonania lub zabezpieczenia
wykonania obowiązków, o których mowa w art. 2 u.p.e.a. Skarżący jako uczestnik
postępowania w toku prowadzonej egzekucji (wyceny nieruchomości) nie wykazał by
poniósł szkodę majątkową.
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7.

Ochrona środowiska i ochrona przyrody
W roku sprawozdawczym 2014 w Wydziale II przedmiotem spraw z zakresu

ochrony środowiska były skargi na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji, skargi na decyzje wydawane w oparciu o przepisy ustaw z dnia
27 kwietnia 2001 r. i 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w przedmiocie zezwoleń
na zbieranie odpadów oraz nałożenia obowiązków z art. 34 ustawy o odpadach
z 2011 r. i z art. 26 ustawy o odpadach z 2012 r., skargi na decyzje w przedmiocie
usunięcia drzew na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
skargi na decyzje wydawane w postępowaniach nieważnościowych, skargi na
zarządzenia pokontrolne organów ochrony środowiska, uchwały organów samorządu
terytorialnego w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Problematyka pojawiająca się przy
rozstrzyganiu wspomnianych skarg nie odbiegała od problematyki pojawiającej się
w poprzednich okresach sprawozdawczych.
Spośród rozpoznanych skarg można wymienić:
- w sprawie II SA/Po 55/14 o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Sąd
wyraził stanowisko, iż zastosowanie przez organ II instancji przepisów ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach stanowiło naruszenie prawa materialnego w sytuacji
gdy w dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21), która w art. 252 uchyliła ustawę z dnia 27 kwietnia
2001 r. Ponieważ ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie zawiera przepisu
przejściowego stanowiącego, iż sprawy wszczęte, a niezakończone w czasie
obowiązywania przepisów dotychczasowych, są rozpatrywane nadal na ich podstawie,
po dniu 23 stycznia 2013 r. zachodziła konieczność zastosowania w omawianej
sprawie przepisów nowej ustawy. Dla ustalenia przepisów prawa materialnego, które
winny stanowić podstawę rozstrzygnięcia organu II instancji, bez znaczenia było, iż
decyzja pierwszoinstancyjna prawidłowo została wydana w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W myśl zasady dwuinstancyjności wyrażonej
w art. 15 K.p.a., organ odwoławczy obowiązany jest bowiem ponownie rozpoznać
i rozstrzygnąć sprawę rozpatrzoną decyzją organu I instancji – i winien to uczynić
w oparciu o przepisy prawa materialnego obowiązujące w czasie wydawania decyzji
wyczerpującej administracyjny tok instancji..
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- w sprawie II SA/Po 121/14 wskazano, iż materialnoprawną podstawę decyzji
organu I instancji stanowił przepis art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach. Decyzja organu I instancji wydana została w dniu […] września 2012 r.
i odnosi się do zdarzeń, które miały miejsce pod rządami wymienionej ustawy.
Przepisy nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.
21) nie nakazywały do spraw wszczętych i niezakończonych stosować przepisy
nieobowiązujące, zatem organ odwoławczy prawidłowo zastosował art. 26 ust. 1, 2 i 6
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Regulacja
z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z 2012 r. odpowiada regulacji z art. 34 ust. 1 ustawy
o odpadach z 2001 r. Zgodnie z tym pierwszym przepisem posiadacz odpadów jest
obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do
ich składowania lub magazynowania. W przypadku nieusunięcia odpadów, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje
posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich
składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest
skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami.
Natomiast art. 34 ust. 1 starej ustawy o odpadach wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów
z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując
sposób wykonania tej decyzji. Tak więc w sprawie wszczętej pod rządami ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r., nie ma zatem miejsca sytuacja, w której obywatel jest
zaskakiwany przez organy administracji publicznej wydawaniem nakazów czy
zakazów nieadekwatnych do stanu prawnego z dnia dokonania określonej czynności,
lub też nakazów czy zakazów w tej dacie prawu nieznanych. Tym samym zasada
nieretroakcji prawa w rozpatrywanym przypadku nie została naruszona
-

w

sprawie

II

SA/Po

190/14

–

której

przedmiotem

była

decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji – Sąd wskazał, że przepis
art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
jednoznacznie stanowi, że raport o oddziaływaniu danego przedsięwzięcia na
środowisko musi zawierać opis analizowanych wariantów. Dotyczy to więc nie tylko
wariantu proponowanego przez wnioskodawcę lecz także racjonalnego wariantu
alternatywnego

jak

i

wariantu

najkorzystniejszego

dla

środowiska

łącznie
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z uzasadnieniem ich wyboru. Sposób sformułowania przywołanego powyżej przepisu
jednoznacznie wskazuje, iż raport winien zawierać opis co najmniej trzech
analizowanych wariantów, to jest wariantu proponowanego przez wnioskodawcę,
racjonalnego wariantu alternatywnego, a także wariantu najkorzystniejszego dla
środowiska, przy czym wariant niepodejmowania przedsięwzięcia nie może być
uznany za racjonalny wariant alternatywny wobec wariantu wnioskodawcy. Tzw.
wariant zerowy nie może być również apriorycznie uznawany za wymagany
przepisami prawa wariant najkorzystniejszy dla środowiska, albowiem nie sposób
z góry wykluczyć na przykład korzystnego wpływu na środowisko inwestycji wiążącej
się z rekultywacja obszarów zniszczonych.
- w sprawie II SA/Po 397/14 – w której odmówiono wydania decyzji
środowiskowej – Sąd wskazał, że organ prowadzący postępowanie nie jest związany
uzgodnieniem

Regionalnego

Państwowego

Powiatowego

Dyrektora
Inspektora

Ochrony

Środowiska

Sanitarnego.

oraz

Uzgodnienia

opinią

powyższe,

wydawane w drodze postanowienia na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), są bowiem niezaskarżalne oraz nie
mają charakteru współdziałania organu przy wydawaniu decyzji w rozumieniu art. 106
K.p.a. W art. 77 ust. 7 powołanej powyżej ustawy wyłączono bowiem możliwość
stosowania art. 106 § 3, 5 i 6 K.p.a. W powyższym świetle organ prowadzący
postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
nie jest zwolniony z obowiązku przeprowadzenia prawidłowego postępowania
dowodowego, stosownie do wymogów wynikających z przepisów prawa materialnego,
w którym to postępowaniu zostanie dokonana również ocena przedłożonego
uzgodnienia. Co więcej możliwe jest również zakwestionowanie postanowienia
o uzgodnieniu inwestycji przed organem administracji w drodze odwołania od decyzji
pierwszoinstancyjnej w oparciu o treść art. 142 K.p.a.
- w sprawie II SA/Po 461/13 – której przedmiotem było wydanie pozytywnej
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji – Sąd stwierdził, że
uzgodnienie w drodze postanowienia z art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w przeciwieństwie do opinii, jest
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formą o znaczeniu stanowczym i wiąże organ administracyjny rozstrzygający sprawę
w postępowaniu głównym. Uzgodnienie to jest – tak, jak i postanowienie organu
opiniującego, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2 – niezaskarżalne, bowiem w art. 77
ust. 7 u.u.i.ś. wyłączono możliwość stosowania art. 106 § 3, 5 i 6 K.p.a. Treść
stanowiska zajętego przez organ uzgadniający może przesądzić o treści decyzji, która
wydawana

jest

przez

organ

decydujący,

po

przeprowadzeniu

wymaganego

uzgodnienia. Postępowanie w sprawie uzgodnienia ma wprawdzie charakter
akcesoryjny i jest częścią szeroko rozumianego postępowania w sprawie głównej, to
jednak jego wynik jest wiążący dla organu prowadzącego postępowanie główne i nie
może być przez ten organ samodzielnie weryfikowany, nawet wówczas, gdy
postępowanie, w którym wydano postanowienie uzgodnieniowe, obarczone jest
wadami proceduralnymi. Postanowienie powyższe nie ma jednakże mocy wiążącej dla
organu prowadzącego postępowanie główne w zakresie wyboru właściwego
rozstrzygnięcia sprawy. Nie zwalnia również organu prowadzącego postępowanie w
sprawie

wydania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach

z

obowiązku

przeprowadzenia prawidłowego postępowania dowodowego, stosownie do wymogów
wynikających z przepisów proceduralnych i prawa materialnego. Zakwestionowanie
postanowienia o uzgodnieniu inwestycji jest natomiast możliwie w drodze odwołania
od decyzji wydanej przez organ I instancji, ze względu na treść art. 142 K.p.a.
- w sprawie II SA/Po 1321/13 Sąd stwierdził nieważność decyzji ustalającej
środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji uznając, że decyzja organu
odwoławczego zostala wydana bez podstawy prawnej. Sąd wskazał, że w oparciu
o § 3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 ze zm.), organ I instancji prawidłowo zaliczył planowane przedsięwzięcie do
przedsięwzięć

mogących

potencjalnie

znacząco

oddziaływać

na

środowisko.

Jednakże przepis § 3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia został uchylony na mocy § 1 pkt 2)
lit. a) tiret piętnaste rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 817) z dniem 1 sierpnia 2013 r. i nie
obowiązywał w dacie orzekania przez organ odwoławczy. Zarazem w analizowanej
sprawie nie mógł mieć zastosowania przepis intertemporalny § 2 rozporządzenia
zmieniającego, który stanowił, że do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uzyskano decyzję o środowiskowych
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uwarunkowaniach albo przynajmniej jedną z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) lub dokonano
skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 a tej ustawy, stosuje się
przepisy dotychczasowe. Skoro bowiem prawodawca „mówi” o uzyskaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oczywistym jest, że chodzi o legitymowanie się
ostateczną decyzją w tym przedmiocie. Tylko bowiem decyzja o takim statusie może
stać się podstawą do rozpoczęcia kolejnego etapu realizacji inwestycji, a mianowicie
ubiegania się o uzyskanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 powoływanej wyżej
ustawy. W dacie orzekania przez organ odwoławczy prawo nie wymagało już wydania
dla przedmiotowej inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację inwestycji, wydanie więc takiej decyzji nastąpiło bez podstawy prawnej.
8.

Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
W 2014r. w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami znaczącą liczbę

spraw stanowiły ustalenia opłaty adiacenckiej.
Ugruntowało się orzecznictwo Sądu w zakresie rozumienia i skutków terminu
określonego w art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. – dalej "U.g.n."). Wydanie
nieostatecznej decyzji w terminie określonym w art. 145 ust. 2 U.g.n. stanowi
definitywne wypełnienie warunku określonego w tym przepisie i to także wtedy, gdyby
pierwszoinstancyjna decyzja została następnie uchylona. Zauważyć bowiem należy,
że uchylenie decyzji pierwszoinstancyjnej na podstawie art. 138 § 2 K.p.a. powoduje
stan, w którym brak w obrocie jakiejkolwiek decyzji. Dla osoby potencjalnie objętej
obowiązkiem uiszczenia opłaty adiacenckiej aktualizuje się zatem ponownie stan
niepewności, przed którym chronić ma właśnie termin określony w art. 145 ust. 2
U.g.n. Dlatego 3 letni termin określony w tym przepisie należy rozumieć jako termin do
określenia wysokości należnej opłaty, a nie jako termin do wyrażenia przez organ
chęci skorzystania ze swoich uprawnień. A więc w tym terminie powinien ustać stan
niepewności nie tylko co do samego obowiązku nałożenia opłaty ale również co do jej
wysokości. Wobec powyższego Sąd stwierdził, że do zachowania terminu określonego
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w art. 145 ust. 2 U.g.n. musi istnieć w obrocie prawnym rozstrzygnięcie ustalające
wysokość opłaty adiacenckiej wydane przed upływem okresu 3- letniego. Późniejsze
wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji ustalającej wysokość tej opłaty, jeżeli
upłynął już 3-letni termin do jej wydania, powoduje, że organ traci uprawnienie do
kształtowania praw lub obowiązków jednostki w ramach administracyjno-prawnego
stosunku materialnego, to jest traci kompetencje do wydania decyzji określającej
wysokość opłaty adiacenckiej. Tylko taka wykładnia powyższej regulacji prawnej da
się pogodzić, z omówionymi wyżej konstytucyjnymi zasadami zaufania jednostki do
państwa i stanowionego przez nie prawa oraz pewności prawa (sygn. akt II SA/Po
750/14, sygn. akt II SA/Po 390/14, sygn. akt II SA/Po 153/14).
Podobnie, ugruntowało się orzecznictwo Sądu w kwestii ustaleń, co do dnia,
w którym zostały stworzone warunki do podłączenia nieruchomości do określonych
urządzeń infrastruktury technicznej. W sprawie o sygn. akt II SA/Po 426/14 Sąd
wskazał, że przy ustalaniu opłaty adiacenckiej istotny jest moment powodujący wzrost
wartości nieruchomości, od którego biegnie trzyletni okres zobowiązania właściciela
nieruchomości

do

poniesienia

opłaty.

Przepisy

ustawy

o

gospodarce

nieruchomościami nie zawierają definicji, jak i nie precyzują, co należy rozumieć pod
pojęciem "stworzenie warunków do korzystania z wybudowanej drogi", zaś art. 148b
ust. 1 U.g.n. stanowi jedynie, że ustalenie, iż zostały stworzone warunki do korzystania
m.in. z wybudowanej drogi, następuje na podstawie odrębnych przepisów. W ocenie
Sądu, chwilą, w której stworzono warunki do korzystania z drogi, nie jest data
podpisania protokołu (ostatecznego) odbioru robót i przekazania do użytkowania
takiego obiektu budowlanego, lecz data, w której można przystąpić legalnie do
użytkowania drogi, a zatem data ustalona z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo
budowlane. Podkreślić należy, iż nie chodzi w tym przypadku o jakąkolwiek możliwość
korzystania z drogi, ale o możliwość skorzystania z drogi wybudowanej prawidłowo, tj.
przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi przepisami. Droga powinna być zatem
wybudowana nie tylko legalnie, tj. w oparciu o pozwolenie na budowę (wymagane do
wybudowania drogi), ale też, co do zasady, zgodnie z tym pozwoleniem (pomijając
przypadki zalegalizowanych odstępstw). Ta ostatnia okoliczność podlega zaś wiążącej
weryfikacji w ramach odpowiedniej procedury poprzedzającej przystąpienie do
użytkowania

obiektu

budowlanego,

w szczególności

procedury

zgłoszenia

wybudowanej drogi do użytkowania. Dlatego też należy opowiedzieć się za poglądem
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(prezentowanym m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18
stycznia 2011 r. sygn. akt I OSK 398/10 oraz w wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 3 listopada 2011 r. sygn. akt. I OSK 1921/10), że
o stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi można mówić dopiero
z momentem uzyskania możliwości przystąpienia do użytkowania drogi ustalonej
według przepisów ustawy Prawo budowlane, a więc – pomijając przypadki wymogu
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – po przyjęciu bez sprzeciwu przez
organy nadzoru zgłoszenia drogi do użytkowania. Tak również Sąd przyjął w sprawach
o sygn. akt II SA/Po 520/14, II SA/Po 412/14.
Zauważyć przy tym należy, że w rozpoznawanych sprawach w przedmiocie
ustalenia opłaty adiacenckiej składy orzecznicze podkreślały, że ocena organu
odnośnie poprawności opinii rzeczoznawcy majątkowego sporządzonej na okoliczność
ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału, czy stworzenia
warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej, nie
może sprowadzać się do lakonicznego stwierdzenia jej zgodności z przepisami prawa,
lecz musi wskazywać, czy przyjęte w tej opinii ustalenia zostały prawidłowo
wyjaśnione, uzasadnione i udokumentowane (sygn. akt II SA/Po 402/14).
Wśród

spraw

rozpoznawanych

w

przedmiocie

scalania

i

podziału

nieruchomości zwrócić należy uwagę na wyrok w sprawie o sygn. akt II SA/Po 128/14,
gdzie Sąd stwierdził, że skoro w kontrolowanym postępowaniu zarówno organ I, jak
i organ II instancji oparły swoje rozstrzygnięcie dotyczące pozytywnego zaopiniowania
wstępnego projektu podziału nieruchomości na przepisach planu miejscowego, co do
którego została następnie przez tutejszy Sąd prawomocnie stwierdzona (wyrokiem
z dnia 19 lutego 20013 r. sygn. akt II SA/Po 810/12) nieważność w zakresie
obejmującym obszar, na którym znajduje się nieruchomość objęta wstępnym
projektem podziału będącym przedmiotem opiniowania w trybie art. 93 ust. 4 U.g.n.,
należało

uchylić

obydwa

postanowienia

wydane

przez

organy

w

sprawie

zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości. W tym zakresie organy
obydwu instancji naruszyły bowiem przepisy prawa materialnego - art. 93 ust. 1, 2 i 4
U.g.n., co niewątpliwie miało istotny wpływ na wynik sprawy i wymagało uchylenia
obydwu tych decyzji, bowiem w okolicznościach niniejszej sprawy organ II instancji nie
mógłby naprawić uchybień organu I instancji poprzez merytoryczne rozstrzygnięcie
sprawy - bez jednoczesnego naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania (art.
15 K.p.a.).
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Organ opiniujący (wójt, burmistrz albo prezydent miasta) ma jedynie
kompetencje do badania zgodności proponowanego podziału z zapisami planu
miejscowego, a jego opinia wyrażona w formie postanowienia dotyczy wyłącznie tych
kwestii. Organ opiniujący nie wypowiada się w innych kwestiach merytorycznych, nie
wykracza poza ocenę, czy proponowane do wydzielenia działki gruntu spełniają
planistyczne wymogi dopuszczalności ich zagospodarowania na cele określone w
planie miejscowym. Organ rozstrzygający kwestie ewentualnego podziału, będzie
związany opinią do czasu obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, na podstawie którego opinię wydano. Oznacza to, że byt prawny
opinii jest ściśle związany z mocą obowiązującą planu, zatem w razie zmiany planu
lub jego uchylenia, postanowienie opiniujące, wydane na podstawie tego planu
przestaje wiązać organ, gdyż przestaje być aktualne.
Z kolei, wyrok stwierdzający nieważność uchwały rady gminy ma skutek ex
tunc, w konsekwencji przepisy prawa miejscowego w zakresie wskazanym w
orzeczeniu

Sądowym

stwierdzającym

nieważność

planu

miejscowego

nie

obowiązywał w dacie wydania zaskarżonych rozstrzygnięć, w których organy obydwu
instancji odwołały do postanowień planu miejscowego dotyczących nieruchomości
objętej wstępnym projektem podziału. W tej ostatniej sytuacji uchwałę należy
potraktować tak jakby nigdy nie została podjęta (tak NSA w wyroku z dnia 4 listopada
2010 r. sygn. akt II OSK 1783/10, dostępnym jw.). Skutki stwierdzenia nieważności
uchwały mają zaś istotne znaczenie dla czynności prawnych podjętych na podstawie
takiej uchwały.
W sprawie o sygn. akt II SA/Po 1122/13 Sąd zwrócił uwagę, że Wójt Gminy
orzekł o zatwierdzeniu podziału trzech różnych nieruchomości, spośród których
jedynie jedna (składająca się z działek nr 652 i nr 664) stanowiła własność
skarżącego, a dwie pozostałe były własnością innych osób. Co za tym idzie uznać
należy, iż w niniejszej sprawie doszło do zawarcia przez organ I instancji kilku
niezależnych od siebie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych (czyli decyzji
ujmowanych materialnoprawnie) w jednym orzeczeniu (czyli decyzji w ujęciu
procesowym). Inaczej rzecz ujmując w postępowaniu administracyjnym prowadzonym
w niniejszej sprawie mamy do czynienia wielością spraw administracyjnych formalnie
połączonych w celu prowadzenia w jednym postępowaniu. W takim postępowaniu
każda ze stron jest adresatem decyzji w swojej sprawie, a tylko czynności
postępowania poprzedzającego wydanie rozstrzygnięcia są wspólne. Każdej, więc ze
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stron przysługiwało prawo wniesienia odwołania od takiej decyzji, w zakresie
rozstrzygającym o jej prawach lub obowiązkach. Oceny tej nie zmienia okoliczność, iż
w postępowaniu tym nie wydano w każdej ze spraw formalnie odrębnej decyzji
administracyjnej. Oznacza to, że złożenie odwołania od jednego z tych rozstrzygnięć
nie będzie decydowało o zaskarżeniu pozostałych, nawet jeśli prowadzone było w tych
sprawach jedno postępowanie. Podkreślono przy tym, że skoro skarżącemu nie
przysługiwał jakikolwiek tytuł prawny do działek nr 651 i nr 658/5, a ewentualny podział
tych działek nie wpływał w żaden sposób na jego sytuację prawną, w tym
w szczególności nie ograniczał go w korzystaniu z jego nieruchomości, to skarżącemu
nie przysługiwał przymiot strony w postępowaniu podziałowym dotyczącym tych
działek, albowiem nie dotyczyło ono jego interesu prawnego. Postępowanie
odwoławcze może bowiem być wszczęte wyłącznie wskutek skutecznego prawnie
wniesienia środka zaskarżenia (odwołania) przez podmiot legitymowany, nigdy zaś
z urzędu.
W sprawach dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności zwrócić należy uwagę na wyrok w sprawie o sygn. akt II SA/Po 690/14,
w którym Sąd nie podzielił wykładni art. 1 ust. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. z 2012 r., poz. 83), zastosowanej w niniejszej sprawie przez organy obydwu
instancji, która to wykładnia w istocie sprowadza się do przyjęcia, iż treść
przedmiotowego przepisu statuuje wyłączenie o charakterze przedmiotowym. Tego
rodzaju interpretacja prowadzi bowiem do sytuacji, w której jeżeli jeden z podmiotów
wyłączonych przez w art. 1 ust. 1b ustawy byłby w dniu 13 października 2005 r.
użytkownikiem wieczystym jakiejś nieruchomości, to taka nieruchomość już nigdy
w przyszłości nie będzie mogła stać się własnością żadnego użytkownika wieczystego
na podstawie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego,
choćby nawet wielokrotnie w międzyczasie zmieniał się jej użytkownik wieczysty. Taka
zaś wykładnia pozostaje w oczywistej sprzeczności z zasadą racjonalnego
ustawodawcy. W tym miejscu podkreślono, że wyłączenie z art. 1 ust. 1b pkt 1 i 2
powołanej ustawy stanowi wyjątek od zasady uregulowanej w art. 1 ust. 1 tej ustawy,
co oznacza, że jedynie podmioty wymienione w art. 1 ust. 1b pkt 1 i 2 omawianej
ustawy nie mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, mimo że spełniają przesłanki określone w ust. 1 tej
ustawy. Ratio legis takiego wyłączenia przedstawione zaś zostało w uzasadnieniu
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poselskiego projektu zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wprowadzenie
omawianego przepisu art. 1 ust. 1b pkt 1 i 2 motywowane było przede wszystkim
przekonaniem, że tego rodzaju podmiotom do prowadzenia działalności wystarcza
dotychczasowa forma władania nieruchomościami. W uzasadnieniu projektu ustawy
zmieniającej nie wskazano natomiast na inne przyczyny takiego rozwiązania, dlatego
nie ma podstaw do przyjmowania, że racjonalny ustawodawca, umożliwiając z jednej
strony bardzo szerokie wykorzystanie instytucji przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego we własność, jednocześnie tworzy jakąś kategorię nieruchomości, które
zamierzał na zawsze wyłączyć z możliwości objęcia takim przekształceniem.
W innej sprawie o sygn. akt II SA/Po 575/14 Sąd stwierdził, że w przypadku
nieruchomości,

dla

których

założono

księgi

wieczyste

o

istnieniu,

liczbie

nieruchomości oraz ich zakresie przedmiotowym decyduje treść księgi wieczystej,
a takie okoliczności, jak sąsiedztwo czy przynależność do jednego podmiotu własności
nie mają znaczenia, zaś w przypadku braku księgi wieczystej sąsiadujące ze sobą
grunty należące do tego samego podmiotu stanowią jedną nieruchomość. Istnienie
wspólnej granicy i tego samego podmiotu własności nie stanowi prawnej podstawy
połączenia nieruchomości, dla których są założone odrębne księgi wieczyste.
Traktowanie dwóch działek sąsiadujących ze sobą, mających jednego właściciela,
jako jednej nieruchomości w sensie prawnym jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
żadna z tych działek nie ma założonej księgi wieczystej (wyrok NSA z dnia
24 listopada 2005 r., I OSK 181/05, LEX nr 196738). Powyższe oznacza, iż
przedmiotem wyceny winna być określona, zindywidualizowana nieruchomość, dla
której prowadzona jest odrębna księga wieczysta, a nie zespół należących do tego
samego właściciela sąsiadujących ze sobą nieruchomości.
9.

Sprawy z zakresu warunków zabudowy
W 2014 r. w Wydziale II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

rozpoznano 127 spraw dotyczących warunków zabudowy (symbol 6153). Spośród
powyższych spraw 9 dotyczyło bezczynności lub przewlekłego prowadzenia
postępowania, jedna odnosiła się do wymierzenia organowi grzywny, a jedna została
zarejestrowana pod sygnaturą SO.
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W

omawianych

sprawach

materialnoprawną

podstawą

wydania

zakwestionowanych decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.
647 ze zm.).
Jednym z podstawowych problemów związanych z wydawaniem decyzji
o warunkach zabudowy jest zagadnienie prawidłowego ustalenia stron postępowania.
Do zagadnienia powyższego odniesiono się w wyroku z dnia 28 stycznia 2014 r.,
sygn. akt II SA/Po 1183/13, wyjaśniając, że w postępowaniu o ustalenie warunków
zabudowy krąg stron powinien być określany możliwie szeroko, z uwzględnieniem
zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji na nieruchomości sąsiednie, a stroną
w tym postępowaniu będą również, w zależności od okoliczności, właściciele lub
użytkownicy wieczyści działek niesąsiadujących bezpośrednio z terenem inwestycji.
Zatem uczestnikami postępowania w sprawach o ustalenie warunków zabudowy
w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym mogą być właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości
przeznaczonych pod inwestycje oraz właściciele i użytkownicy wieczyści terenów
bezpośrednio sąsiadujących z terenami, na których będzie realizowana inwestycja
oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na które oddziałuje
zamierzenie. W realiach przedmiotowej sprawy uznano, że właścicielka działki
bezpośrednio sąsiadującej z terenem inwestycji polegającej na zmianie sposobu
użytkowania budynku gospodarczego w części na usługowy (stolarnia) i w części na
mieszkalny jest stroną

postępowania. Choć rozmiary określonej przez inwestora

stolarni nie kwalifikowały do uznania jej za przedsięwzięcie mogące choćby
potencjalnie

znacząco

oddziaływać

na

środowisko

w rozumieniu

przepisów

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 lipca 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dz. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), to
jednak przedsięwzięcie to miało powstać w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy
mieszkaniowej. Stolarnia znajdująca się ok. 10 m od granicy, generuje znaczny hałas,
a prace stolarskiej i lakiernicze prowadzone są nie tylko wewnątrz budynku, ale i na
zewnątrz, co powoduje nie tylko znacznym rozmiarów hałas, ale i odór z używanych
farb i lakierów. Dlatego też, ze względu na ochronę interesu prawnego wynikającego
z art. 140 Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości sąsiadującej miał przymiot
strony w prowadzonym postępowaniu. Sąd zauważył, że na sposób wykonywania oraz
korzystania z prawa własności jako najszerszego spośród praw rzeczowych
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niewątpliwie wpływa prowadzona i zamierzona, działalność gospodarcza polegająca
na prowadzeniu stolarni.
Stanowisko, upatrujące interes prawny w regulacji prawa własności, zostało
zaprezentowane również w wyroku z dnia 29 października 2014 r., sygn. akt II SA/Po
1336/13, gdzie wyjaśniono, że decyzja o warunkach zabudowy niewątpliwie wkracza
w sferę praw i obowiązków właściciela nieruchomości, a w każdym razie może
wykraczać w rozumieniu art. 28 K.p.a. Decyzja taka sama w sobie nie narusza prawa
własności,

lecz

może

wpłynąć

na

sposób

wykonywania

własności

przez

zlokalizowanie na nieruchomości konkretnej inwestycji. Rozróżnienia zatem wymaga
pojęcie prawa własności w znaczeniu jego przeniesienia, zbycia, zmiany itp. oraz
pojęcie

wykonywania

prawa

własności

(a

więc

i

sposobu

użytkowania,

zagospodarowania), w tę ostatnią zaś sferę wkracza bez wątpienia decyzja o ustaleniu
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Źródłem interesu prawnego
w rozumieniu art. 28 K.p.a. może być prawo cywilne, w tym rzeczowe, zwłaszcza
prawo własności bądź użytkowanie wieczyste. Przepisem z zakresu materialnego
prawa cywilnego jest w szczególności art. 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym
właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać
się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad
przeciętną

miarę,

wynikającą

ze

społeczno-gospodarczego

przeznaczenia

nieruchomości i stosunków miejscowych. Obowiązkowi właściciela odpowiada po
stronie właścicieli nieruchomości sąsiednich uprawnienie do egzekwowania tego
ograniczenia. Nie można nie zauważyć, że ta norma także – podobnie jak zasada tzw.
dobrego

sąsiedztwa

na

gruncie

ustawy o

planowaniu

i

zagospodarowaniu

przestrzennym – poprzez odwołanie się do społeczno-gospodarczego przeznaczenia
prawa oraz stosunków miejscowych ma na celu harmonizowanie sposobu korzystania
z nieruchomości sąsiednich i ochronę właścicieli działek sąsiednich. Również na
gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie można stawiać
tezy, że służy ona jedynie realizacji prawa właściciela do zagospodarowania jego
działki, przepis art. 6 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w równym zakresie przewiduje zarówno prawo do zagospodarowania własnego
terenu, jak i prawo do ochrony interesu prawnego przy zagospodarowywaniu terenów
należących do innych osób. W konsekwencji osoba trzecia ma interes prawny
wynikający z art. 140 i art. 144 Kodeksu cywilnego do uczestniczenia jako strona
w postępowaniu administracyjnym, w wyniku którego zapaść może lub zapadła
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decyzja kształtująca stosunki na nieruchomości (sposób korzystania z niej) w taki
sposób, że będzie to miało wpływ na sposób wykonywania przez nią prawa własności.
Dotyczy to w szczególności postępowania ustalającego warunki zabudowy dla
inwestycji, której oddziaływanie na tereny sąsiednie może odpowiadać przesłankom
z art. 144 Kodeksu cywilnego i zakłócać ponad przeciętną miarę korzystanie
z nieruchomości

sąsiednich

(w

szerokim

tego

słowa

znaczeniu),

na

takie

oddziaływanie inwestycji narażonych, a zatem znajdujących się w obszarze
oddziaływania planowanego obiektu (planowanej zabudowy), tym bardziej, jeżeli
warunki

planowanej

inwestycji

mogą

prowadzić

do

ograniczenia

prawa

zagospodarowania i zabudowy sąsiednich nieruchomości.
W wyroku z dnia 26 czerwca 2014 r. sygn. akt II SA/Po 512/14 podniesiono
z kolei, że w przypadku gdy postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków
zabudowy poprzedza postępowanie w przedmiocie decyzji środowiskowej, dla
ustalenia istnienia interesu prawnego do bycia stroną postępowania należy
przeanalizować dokumentację z postępowania środowiskowego. Analiza taka pozwoli
bowiem ustalić, czy nieruchomość znajdzie się w tak negatywnym oddziaływaniu
uciążliwości wskazywanych, a związanych z odorem i hałasem, że przymiot strony
postępowania będzie można przyznać danej osobie w oparciu o art. 144 Kodeksu
cywilnego. Wykazanie interesu prawnego polega zatem na wyartykułowaniu wpływu
zamierzenia inwestycyjnego na możliwość korzystania z nieruchomości oraz
wykazania, że czyjeś zamierzenie inwestycyjne może wpływać na sferę uprawnień
związanych z korzystaniem z nieruchomości, a nie z faktu sąsiedztwa.
W wyroku z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt II SA/Po 186/14, wskazano
natomiast, że stroną w postępowaniu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
jest wspólnota mieszkaniowa, nie zaś jej poszczególni członkowie. Sąd uznał, że
w sytuacji, gdy współwłaściciele działki – członkowie wspólnoty, zgłoszą się do udziału
w postępowaniu w sprawie warunków zabudowy, przedstawiając organowi swoje
wnioski i zastrzeżenia związane z ochroną jego interesów, to w zasadzie staje się
stroną postępowania, przy czym zasadność jego stanowiska jest weryfikowana w toku
postępowania prowadzonego z ich udziałem przez organ i rozstrzygnięta w decyzji
kończącej postępowanie w sprawie, także w postępowaniu odwoławczym. Wtedy też
organ przesądza o legitymacji danego podmiotu do bycia stroną postępowania (art. 28
K.p.a.) czy też jej braku. W ocenie Sądu, gdy interes poszczególnych członków
wspólnoty reprezentuje wspólnota działająca poprzez swój Zarząd, to tylko wspólnota
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powinna być zawiadamiana o toczącym się postępowaniu i tylko wspólnocie powinny
być doręczane wydawane w toku postępowania rozstrzygnięcia organów administracji,
a nie poszczególnym członkom tej wspólnoty.
Do kwestii stron postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
odniesiono się pośrednio w wyroku z dnia 12 listopada 2014 r., sygn. akt II SA/Po
570/14, podnosząc, że w przypadku żądania wznowienia postępowania zakończonego
decyzją o warunkach zabudowy konieczne jest ustalenie, kiedy wnioskodawca
dowiedział się nie tyle o samej decyzji o warunkach zabudowy, lecz o jej treści.
W ocenie Sądu decyzja o warunkach zabudowy określa podstawowe parametry
dotyczące zmiany zagospodarowania terenu, w tym odnoszące się do objętej
wnioskiem

inwestycji,

podlegające

dalszym

szczegółowym

ustaleniom

w postępowaniu poprzedzającym realizację inwestycji, unormowanym w przepisach
Prawa budowlanego oraz w regulacjach dotyczących warunków technicznych
planowanych zamierzeń i ich usytuowania. Powzięcie informacji o samym fakcie
wydania decyzji o warunkach zabudowy, bez znajomości jej treści powoduje, że dany
podmiot nie jest jeszcze w stanie ocenić, czy może ona naruszać jego interes prawny,
a więc czy niezbędne staje się uruchomienie nadzwyczajnego trybu wzruszenia
ostatecznej decyzji, jakim jest wznowienie postępowania.
Odnosząc się do problematyki podmiotów występujących z wnioskiem
o ustalenie warunków zabudowy, warto odnotować wyrok z dnia 23 stycznia 2014 r.,
sygn. akt II SA/Po 879/13, gdzie wskazano, że z wnioskiem powyższym nie może
wystąpić zakład budżetowy, jakim był w momencie wydawania decyzji Zarząd
Komunalnych Zasobów Lokalowych (dalej jako: ZKZL). Sąd, stwierdzając nieważność
zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, wyjaśnił, że
zgodnie z § 4 uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 29 lipca 1999 r. Nr
XVIII/195/III/99 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą ZKZL,
przedmiotowy zakład był zakładem budżetowym, którego zadanie polegało na
gospodarowaniu komunalnym mieniem Miasta Poznania. Równocześnie, zgodnie
z § 5 ust. 1 statutu ZKLZ, zatwierdzonego zarządzeniem nr 769/2003/P Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 09 października 2003 r., przedmiotem działalności Zakładu
było gospodarowanie gminnymi nieruchomościami, przekazanymi na stan majątkowy
Zakładu, w skład którego wchodziły: komunalny zasób lokalowy, nieruchomości
zabudowane budynkami, w których znajdują się lokale stanowiące komunalny zasób
lokalowy, nieruchomości zabudowane budynkami będące współwłasnością Miasta
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Poznania. Zgodnie z § 5 ust. 2 powołanego powyżej statutu, gospodarowanie
zasobem wymienionym w ust. l polegało na wykonywaniu funkcji właścicielskich,
a w szczególności na: ewidencjonowaniu nieruchomości, budynków, budowli i lokali
oraz związanej z nimi infrastruktury; sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością
eksploatacji i utrzymaniem należytego stanu technicznego nieruchomości, budynków,
budowli, lokali oraz związanej z nimi infrastruktury; reprezentowaniu Miasta Poznania
we współwłasnościach i wspólnotach mieszkaniowych; wynajmowaniu lokali oraz
zawieraniu umów cywilno – prawnych, dotyczących korzystania z budynków, budowli
i lokali; wydzierżawianiu nieruchomości, na których znajdują się budynki, budowle
i lokale. Przedmiotem działalności ZKZL jako komunalnego zakładu budżetowego było
wyłącznie gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, złożonym z lokali
mieszkaniowych

i

lokali

o

innym

przeznaczeniu

będących

własnością

lub

współwłasnością gminy. Gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym polegało
na wykonywaniu wobec niego określonych funkcji właścicielskich, w tym m. in. na
wynajmowaniu lokali oraz zawieraniu innych umów cywilnoprawnych dotyczących
korzystania z nieruchomości. Gospodarowanie tym zasobem nie obejmowało
natomiast możliwości rozporządzania lokalami jak właściciel. W konsekwencji,
Dyrektor ZKZL pełnił jedynie funkcję podmiotu reprezentującego Miasto Poznań jako
właściciela

nieruchomości,

(pełnomocnik)

Prezydenta

budżetowego,

jako

a

więc

Miasta

kierownik

jako

skutecznie

Poznania.

jednostki

działający

Równocześnie

organizacyjnej

reprezentant

dyrektor

gminy

zakładu

nieposiadającej

osobowości prawnej działał jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez wójta, składając w imieniu gminy składają oświadczenia woli. Innymi słowy,
upoważniony kierownik gminnej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej występuje w imieniu organu wykonawczego danej gminy, a nie w imieniu
własnym. W konsekwencji uznać należało, że stroną postępowania administracyjnego
było Miasto Poznań, a nie ZKZL, a Dyrektor ZKZL składając wniosek o wydanie
decyzji

o

warunkach

zabudowy

był

zobowiązany

do

legitymowania

się

pełnomocnictwem od Prezydenta Miasta Poznania. Sąd zwrócił również uwagę, że
analiza ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewidują
żadnych odrębnych zasad pozwalających na nabycie przynajmniej jakieś warunkowej
osobowości prawnej dla jednostek nie posiadających osobowości prawnej, co
powoduje, że zakład budżetowy nie mógł być adresatem wydanych decyzji.
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Istotnym zagadnieniem, podejmowanym w orzecznictwie, był również problem
możliwości dopuszczenia w decyzji o warunkach zabudowy lokalizacji planowanej
inwestycji w granicy z nieruchomością sąsiadującą. I tak, w wyroku z dnia 20 lutego
2014 r., sygn. akt II SA/Po 1286/13, zauważono, że w orzecznictwie istnieją
rozbieżności dotyczące dopuszczalności jednoznacznego określenia w decyzjach
o warunkach zabudowy położenia projektowanego budynku na działce, w tym
ustalania, że będzie on mógł być usytuowany bezpośrednio przy granicy z sąsiednią
działką

zabudowaną.

Zgodnie

z

pierwszym

poglądem

podstawą

ustalenia

planistycznego albo lokalizacyjnego jest także przepis § 12 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, ze zm.).
Skoro istota decyzji lokalizacyjnej polega na ustaleniu sposobu zagospodarowania
terenu i warunków zabudowy dla inwestycji, to dopuszczalne jest jednoznaczne
określenie w decyzji o warunkach zabudowy położenia projektowanego budynku na
działce, w tym ustalenie, że będzie on mógł być usytuowany bezpośrednio przy tej
granicy. Jeśli w sąsiedztwie planowanej inwestycji powszechnym standardem
zabudowy jest zabudowa na granicy działki, to jest to element ładu przestrzennego,
którego warunki i wymagania ochrony należy wskazać w decyzji o warunkach
zabudowy, co może oznaczać niekiedy wręcz zakaz budowy inaczej niż na granicy.
Tym samym należy dopuścić możliwość jednoznacznego określenia w decyzji
o warunkach zabudowy usytuowania planowanej inwestycji, co może mieć wyraz
opisowy i graficzny, w tym ostatnim przypadku przez wyrysowanie konturów budynku.
Taki

sposób

usytuowania

budynku

może

być

kwestionowany

zarówno

w postępowaniu lokalizacyjnym, jak i w postępowaniu przed organem budowlanym.
Drugie stanowisko wskazuje natomiast, że przewidziana przepisami art. 59 i nast.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o warunkach
zabudowy ma

charakter promesy uprawniającej do

późniejszego

uzyskania

pozwolenia na budowę na warunkach w niej określonych. Nie jest to akt
upoważniający do podjęcia i realizacji inwestycji, ale stanowiący podstawę do
ubiegania się o pozwolenie na budowę. Dopiero w tym następnym postępowaniu
organ architektoniczno-budowlany ustala szczegóły techniczne dotyczące planowanej
inwestycji i ocenia, czy w świetle przepisów prawa budowlanego i przepisów
wykonawczych do tego prawa możliwe jest udzielenie pozwolenia na realizację
zamierzonej inwestycji. Decyzja o warunkach zabudowy, wydawana w braku
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obowiązującego

dla

terenu

objętego

wnioskiem

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego, ma rozstrzygnąć tylko o dopuszczalności
realizacji określonego rodzaju inwestycji na tym terenie, a także określić warunki
i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające
z przepisów odrębnych, dotyczące, w szczególności, kwestii wynikających z przepisu
art. 54 pkt 2 lit. a-c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja
ta określa też linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczone na mapie
w odpowiedniej skali (art. 54 pkt 3 w zw. z art. 64 ust. 1 wym. ustawy) oraz linie
zabudowy o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy. Linia zabudowy ogranicza teren
projektowanej inwestycji ale tylko od strony drogi publicznej, nie zaś od strony działek
sąsiednich. Decyzja o warunkach zabudowy wiąże organ wydający decyzję
o pozwoleniu na budowę dlatego też organ wydający decyzję o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu nie może wkraczać w kognicję organów administracji
architektoniczno-budowlanej. Postępowanie dotyczące wydania decyzji w sprawie
ustalenia warunków zabudowy jest bowiem dopiero pierwszym etapem procesu
inwestycyjnego. Kolejnym jest natomiast postępowanie prowadzące do wydania
decyzji o pozwoleniu na budowę. W decyzji o warunkach zabudowy organ orzekający
powinien

w możliwie

najszerszy sposób

ustalić

warunki

inwestowania,

ich

konkretyzacja następuje natomiast dopiero w postępowaniu o wydanie pozwolenia na
budowę, w którym rozstrzygane są szczegółowe kwestie dotyczące wpływu
planowanej inwestycji na sposób korzystania z nieruchomości sąsiedniej oraz jej
zgodności z warunkami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa budowlanego
oraz przepisów szczególnych. W konsekwencji czynności zmierzające do odstępstwa
od warunków technicznych, w tym regulujących kwestie odległości wznoszonych
obiektów od granicy działki i istniejących już obiektów budowlanych, oraz uzyskania
zgody na ewentualne odstępstwa prowadzone są dopiero na etapie pozwolenia na
budowę. Decyzje o warunkach zabudowy mają charakter deklaratoryjny, nie
konstytuują żadnych praw czy obowiązków nieprzewidzianych w ustawie lub akcie
wykonawczym. Dopiero na etapie pozwolenia na budowę organ architektonicznobudowlany, który zatwierdza jednocześnie przedłożony projekt budowlany, sprawdza
zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi (art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Kontrola ta
obejmuje więc również prawidłowość usytuowania budynku na działce. Decyzję
o takim usytuowaniu może jednak podjąć dopiero organ architektoniczno-budowlany
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zatwierdzając projekt budowlany i udzielając pozwolenia na budowę. Rozstrzyganie
kwestii usytuowania obiektu budowlanego już w postępowaniu o ustaleniu warunków
zabudowy jest sprzeczne z istotą tego postępowania i narusza omówione wyżej
przepisy.
W przedmiotowej sprawie skład orzekający podzielił drugi z wyżej
prezentowanych poglądów zgadzając się z argumentacją, iż rozstrzyganie kwestii
usytuowania obiektu budowlanego już w postępowaniu o ustaleniu warunków
zabudowy byłoby sprzeczne z istotą tego postępowania, zaś organ lokalizacyjny nie
jest upoważniony władczo rozstrzygać o możliwości usytuowania zabudowy. Tym
samym sąd stwierdził, iż zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja organu
I instancji w zakresie w jakim wprost dopuszcza lokalizację przedmiotowego garażu
w granicy z sąsiednia działką została wydana z naruszeniem wyżej wskazanych
przepisów prawa materialnego.
W wyroku z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Po 199/14, uznano
natomiast, że organy administracji, wydające decyzje w przedmiocie warunków
zabudowy nie są uprawnione do swobodnego modyfikowania ogólnych reguł ogólnych
usytuowania budynków względem granicy działki określonych w § 12 ust. 1
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dopuszczenie
możliwości lokalizacja inwestycji bezpośrednio przy granicy musi znajdować
uzasadnienie w analizie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
i służyć zapewnieniu ładu przestrzennego. W ocenie składu orzekającego to ze
sporządzonej analizy musi wynikać, iż na obszarze analizowanym występuje
zabudowa posadowiona w granicy z nieruchomościami sąsiadującymi, a jej wielkości
i cechy charakterystyczne umożliwia wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zgodnej
z wnioskiem inwestora. Konieczność zachowania ładu przestrzennego, o jakim mowa
w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
sprowadza się bowiem do zachowania istniejącej zabudowy sąsiedzkiej. A więc
planowana inwestycja musi być dostosowana do dotychczasowej zabudowy pod
względem architektonicznym i urbanistycznym.
Omawiając problematykę orzecznictwa w przedmiocie warunków zabudowy
warto również zwrócić uwagę na wyrok z dnia 07 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Po
486/14, gdzie wskazano, że dokonując oceny, czy teren nie wymaga uzyskania zgody
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (art.
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61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
gospodarstwo rolne traktować należy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego
funkcjonalnie (art. 553 Kodeksu cywilnego). Zatem nie jest konieczne, aby
posiadaczowi gospodarstwa przysługiwało prawo własności. W skład gospodarstwa
mogą wchodzić grunty stanowiące własność osoby prowadzącej gospodarstwo jak
i osób

trzecich.

wchodzących

w

Istotne
skład

jest

funkcjonalne

gospodarstwa,

powiązanie

które

tworzą

wszystkich
pewna

składników

zorganizowaną,

gospodarczą całość. Tym samym przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa rolnego na
terenie gminy mogą być wzięte pod uwagę grunty dzierżawione, o ile grunty te są
funkcjonalnie związane z prowadzonym gospodarstwem – służą do produkcji rolnej.
Odnosząc

się

do

problematyki

zagadnień

procesowych

związanych

z dopuszczalnością wydania decyzji o warunkach zabudowy, warto zwrócić uwagę na
wyrok z dnia 28 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Po 174/14, gdzie wyjaśniono, że możliwa
jest zmiana decyzji o warunkach zabudowy w trybie określonym w art. 155 K.p.a., o ile
proponowane zmiany nie są sprzeczne z wynikami analizy urbanistycznej. W wyroku
z dnia 07 października 2014 r., sygn. akt II SA/Po 275/14, podniesiono z kolei, że
przepis art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wyklucza
możliwości wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego
w trakcie jego budowy. Chęć dokonania przez inwestora zmiany pozwolenia na
budowę powoduje, że wniosek o zmianę pozwolenia na budowę będzie musiał się
mieścić w ramach ustaleń wynikających z decyzji o warunkach zabudowy.
W przypadku zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a więc w przypadku
wydawania przez organ architektoniczno – budowlany decyzji, o której mowa w art.
36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy
dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 36a ust. 3 w związku z art.
32 i n. ustawy Prawo budowlane). Co charakterystyczne, w postępowaniu w sprawie
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32 – 35 stosuje się odpowiednio
do zakresu tej zmiany. Jeśli zatem planowane odstępstwo od zatwierdzonego projektu
lub innych warunków pozwolenia na budowę dotyczy materii uregulowanej decyzją
o warunkach zabudowy, to do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę należy
dołączyć nową decyzję o warunkach zabudowy, o ile jest ona wymagana zgodnie
z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W wyroku
z dnia 12 września 2014 r., sygn. akt II SA/Po 168/14, podniesiono, że w razie, gdy
organ nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie legalizacyjne lub naprawcze
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w przedmiocie zrealizowanych robót budowlanych, to do jego kompetencji należy
ocena, czy zachodzi potrzeba uzyskania przez inwestora decyzji o warunkach
zabudowy. Stąd w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych inwestor nie może
z własnej inicjatywy domagać się wydania decyzji o warunkach zabudowy, lecz musi
wykazać,

że

działa

w

celu

wykonania

obowiązku

nałożonego

na

niego

postanowieniem wydanym przez organ nadzoru budowlanego w trybie art. 48 ust. 3
pkt 1 ustawy Prawa budowlanego. Zastrzec przy tym należy, że z decyzji o warunkach
zabudowy musi wynikać, czy i w jakim zakresie rozstrzygnięcie właściwego organu
dotyczy zabudowy już zrealizowanej, czy też odnosi się wyłącznie do planowanego
zamierzenia inwestycyjnego. Konieczne jest ponadto wykazanie w jakim ewentualnie
trybie organ ustalił warunki zabudowy już rozpoczętej. Dlatego tak ważne jest
przestrzeganie wymogu określonego w art. 53 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym właściwy organ
w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy obowiązany
jest dokonać analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się
realizację inwestycji. Podobnie w wyroku z dnia 05 listopada 2014 r., sygn. akt
II SA/Po 561/14, podniesiono, że w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych
inwestor nie może z własnej inicjatywy domagać się wydania decyzji o warunkach
zabudowy, lecz musi wykazać, że działa w celu wykonania obowiązku nałożonego na
niego postanowieniem wydanym przez organ nadzoru w trybie art. 48 ust. 3 pkt 1
Prawa budowlanego. Mieć bowiem należy na względzie, że w świetle powołanego
powyżej przepisu możliwość ubiegania się przez inwestora o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy dla obiektu wybudowanego lub będącego w budowie
pozostaje w ścisłym związku z postępowaniem legalizacyjnym, w ramach którego
wydawane jest postanowienie zobowiązujące inwestora do przedłożenia decyzji
o warunkach zabudowy. Nie jest natomiast dopuszczalne, aby inwestor inicjował
postępowanie co do ustalenia warunków zabudowy niezależnie od działań organów
nadzoru budowlanego podejmowanych co do robót budowlanych rozpoczętych bądź
prowadzonych bez wymaganego pozwolenia na budowę. Ze względów systemowych
wykluczyć należy sytuację, aby w przedmiocie tej samej inwestycji bądź inwestycji
częściowo zrealizowanej w sposób niezależny od siebie toczyły się dwa odrębne
postępowania: jedno – nadzorcze o charakterze naprawczym lub legalizacyjnym,
a drugie w przedmiocie warunków zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy
wydawana jest na etapie poprzedzającym wystąpienie inwestora o pozwolenie na
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budowę, a tym samym może dotyczyć wyłącznie planowanego przedsięwzięcia
budowlanego, a nie inwestycji już realizowanej, na co wskazuje bezpośrednio treść
art.

59

ust.

1

ustawy

o

planowaniu

i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Konsekwentnie, w ocenie Sądu, skoro przystąpienie do realizacji robót budowlanych
czyni niemożliwym uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, to tym samym nie jest
dopuszczalne w takiej sytuacji wydanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach
zabudowy. Możliwości wydania takiego rozstrzygnięcia mogłoby bowiem prowadzić do
legalizacji robót budowlanych poza trybem przewidzianym w ustawie Prawo
budowlane. W rezultacie przyjąć należy, że w przypadku rozpoczęcia robót
budowlanych inwestor nie może z własnej inicjatywy domagać się wydania decyzji
o warunkach zabudowy, czy też wnioskować o jej zmianę, lecz musi wykazać, że
działa w celu wykonania obowiązku nałożonego na niego postanowieniem wydanym
przez organ nadzoru w trybie art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.
10.

Sprawy z zakresu prawa budowlanego
I. W roku 2014 r. jednym z istotnych i budzących największe kontrowersje

zagadnień z obszaru prawa budowlanego była problematyka dotycząca związania
organu

administracji

architektoniczno-budowlanej

orzekającego

w przedmiocie

pozwolenia na budowę treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu w zakresie usytuowania planowanej zabudowy względem granicy działki
budowlanej.
Zauważyć bowiem należy, iż zgodnie z art. 55 w zw. z art. 64 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z 2003 r. z ze zm.) decyzja o ustaleniu warunków zabudowy wiąże organ
wydający decyzję o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie zgodnie z § 12 ust.1
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z 2002 r. ze zm.) jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów
odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków
nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować
w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż: 1) 4 m –
w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi
w stronę tej granicy, 2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów
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okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. Dalej § 12 ust. 2 stanowi, iż
sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się
w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to
z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.
Spośród szeregu wydanych w tym zakresie orzeczeń na szczególną uwagę
zasługuje wyrok z dnia 11 czerwca 2014 r. wydany w sprawie II SA/Po 442/14.
W wyroku tym postawiono tezy, iż
1.

§ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie ustanawia generalne zasady sytuowania budynków względem granic
działki budowlanej, zaś ust. 2 i 3 niezależne od siebie przesłanki dopuszczalności
odstąpienia od tychże zasad ogólnych, wraz z określeniem dopuszczalnego zakresu
tych odstępstw;
2.

W przypadku gdy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

lub w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy znalazły się zapisy pozwalające na
realizację inwestycji bezpośrednio przy granicy lub 1,5 metra od niej, to określania
dopuszczalnego usytuowania budynku względem granic działki budowlanej dokonuje
się w oparciu o regulację § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. i brak jest przesłanek do jednoczesnego stosowania regulacji
określonych w ust. 3 tego samego paragrafu;
3.

Obowiązek respektowania rozstrzygnięć dotyczących zlokalizowania obiektu

na działce zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
względnie w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy nie oznacza bezwzględnego
związania organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę, rozumianego jako
nakaz wydania decyzji pozytywnej dla inwestora. W takiej sytuacji weryfikacja przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej spełniania przez przedłożony projekt
wymogów określonych przepisami techniczno-budowlanymi oznacza badanie jego
zgodności z przepisami § 13, 60 i 271-273 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz przepisami odrębnymi określającymi dopuszczalne
odległości niektórych budowli od budynków.
Uzasadniając powyższe stanowisko Sąd wskazał, iż regulację zawartą w art. 55
w zw. z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zgodnie z którą decyzja o ustaleniu warunków zabudowy wiąże organ
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wydający decyzję o pozwoleniu na budowę rozumieć należy wyłącznie jako zakaz
modyfikowania,

bądź

zmieniania

przez

organ

administracji

architektoniczno-

budowlanej zapisów zawartych w rozstrzygnięciu decyzji o warunkach zabudowy, co
służyć

ma

zapewnieniu

ładu

przestrzennego,

a

nie

jako

nakaz

dawania

w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę
pierwszeństwa zapisom decyzji lokalizacyjnej przed przepisami szeroko rozumianego
prawa budowlanego, w tym w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi.
Konieczność takiego rozumienia związania o jakim mowa w art. 55 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika z faktu, iż zarówno decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak i decyzja o ustaleniu warunków zabudowy
wydawane są w sytuacji gdy dla danego terenu brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Skoro zaś postanowienia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie mogą wyłączać stosowania na danym
obszarze przepisów techniczno-budowlanych, to tym bardziej skutku nie może mieć
namiastka planu jaką jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak
i decyzja o ustaleniu warunków zabudowy.
Przechodząc do wykładni przepisów materialnego prawa budowlanego Sąd
wskazał, że § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie ustanawia generalne zasady sytuowania budynków względem granic
działki budowlanej, zaś ust. 2 i 3 niezależne od siebie przesłanki dopuszczalności
odstąpienia od tychże zasad ogólnych, wraz z określeniem dopuszczalnego zakresu
tych odstępstw.
O odrębności regulacji zawartych w § 12 ust. 2 i § 12 ust. 3 rozporządzenia
świadczy okoliczność, iż pierwszy z wyżej wskazanych przepisów dotyczy wszelkiego
rodzaju zabudowy, to jest zarówno budynków w zabudowie jedno, jak i wielorodzinnej
oraz budynków o funkcji usługowej, produkcyjnej i wszelkiej innej, a § 12 ust. 3
wyłącznie obiektów w zabudowie jednorodzinnej.
Powyższe oznacza, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu mogą ustanawiać wyjątki
od zasady określonej w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, przy czym wyjątki te mogą
dotyczyć wszelkiego rodzaju zabudowy, a niezależnie od tego - o ile brak jest dla
danego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, względnie plan
ten lub decyzja o warunkach zabudowy nie zawierają postanowień dotyczących
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usytuowania budynków względem granic działek budowlanych - w przypadku
zabudowy jednorodzinnej dopuszczalne odstępstwa od zasad ogólnych określa § 12
ust. 3 rozporządzenia.
Ratio legis § 12 ust. 3 rozporządzenia sprowadza się bowiem do zliberalizowania
wymogów określonych w § 12 ust. 1 rozporządzenia, przy czym liberalizacja ta
dotyczy wyłącznie jednego rodzaju zabudowy jakim jest zabudowa jednorodzinna.
Sąd podkreślił także, iż jednoczesne stosowanie do obiektów w zabudowie
jednorodzinnej § 12 ust. 2 i § 12 ust. 3 rozporządzenia prowadziłoby do sytuacji,
w której zabudowa jednorodzinna poddana byłaby regulacjom bardziej restrykcyjnym
niż zabudowa

wielorodzinna,

odnośnie której brak

jest

przepisu

będącego

odpowiednikiem § 12 ust. 3 rozporządzenia. Taki wynik wykładni uznać zaś należy za
sprzeczny z zasadą racjonalności prawodawcy i co za tym idzie podlegający
odrzuceniu.
Dalej Sąd wskazał, że obowiązek respektowania rozstrzygnięć dotyczących
zlokalizowania

obiektu

na

działce

zawartych

w

miejscowych

planach

zagospodarowania przestrzennego, względnie w decyzjach o ustaleniu warunków
zabudowy nie oznacza bezwzględnego związania organu wydającego decyzje
o pozwoleniu na budowę, rozumianego jako nakaz wydania decyzji pozytywnej dla
inwestora, albowiem zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm.) wydanie takiej decyzji nie
zwalnia organu administracji architektoniczno-budowlanej od obowiązku oceny
zgodności przedłożonego projektu budowlanego, w tym również w zakresie
usytuowania obiektu na działce z przepisami prawa, w tym przepisami technicznobudowlanymi.
Powyższe oznacza, konieczność dokonania oceny czy planowana inwestycja
spełnia wymagania określone § 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie uprawnie
jednakże organu administracji architektoniczno-budowlanej do dokonywania oceny
spełnienia wymagań określonych w § 12 ust. 3 rozporządzenia.
Sposób sformułowania § 12 ust. 2, w tym w szczególności wskazanie, iż dotyczy
on sytuowania budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 przesądza
w pierwszym rzędzie o tym, iż dopuszczalność jego stosowania, a więc rozstrzygania
o usytuowaniu budynku w oparciu o postanowienia planu miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy dotyczyć może wyłącznie budynku zwróconego ścianą bez
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otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. Co za tym idzie nawet gdyby
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach
zabudowy dopuszczały lub nakazywały usytuowanie bezpośrednio przy granicy działki
budowlanej lub w odległości 1,5 m od tej granicy budynku zwróconego w stronę tej
granicy ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi, to organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie byłby uprawniony do udzielenia pozwolenia na
budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego.
W ocenie składu orzekającego w sprawie sygn. akt II SA/Po 442/14 konstrukcja
§ 12 ust. 2 rozporządzenia oznacza także, iż zakres dyspozycji normy w nim
zakodowanej obejmuje także obowiązek sytuowania obiektów budowlanych zgodnie
z § 13, 60 i 271-273 rozporządzenia oraz przepisami odrębnymi określającymi
dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne
wymagania. Powyższe wynika z faktu, iż wprawdzie § 12 ust. 2 rozporządzenia odsyła
do przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, to jednak dla odkodowania normy
zawartej w ust. 1 pkt 2 koniecznym jest uwzględnienie części wstępnej ust. 1, wspólnej
dla jego pkt 1 i 2. Taki sposób rozumienia treści normatywnej § 12 ust. 2
rozporządzenia znajduje także oparcie w zasadzie, iż wyjątki interpretować należy
ściśle. Skoro zaś § 12 ust. 2 określa jedynie wyjątek od zasady sytuowania obiektów
zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy
w odległości nie mniejszej niż 3 metry od tej granicy, to nie można sposób
dorozumiany przyjmować, iż wyłącza on w stosunku do budynków, których dotyczy,
stosowanie przepisów § 13, 60 i 271-273 rozporządzenia oraz przepisów odrębnych
określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków.
Powyższe doprowadziło Sąd do konkluzji, że weryfikacja przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej spełniania przez przedłożony projekt
wymogów określonych przepisami techniczno-budowlanymi oznacza badanie jego
zgodności z przepisami § 13, 60 i 271-273 rozporządzenia oraz przepisami odrębnymi
określającymi dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków, a ustalenie,
iż projektowany obiekt budowlany wymogów określonych w tych przepisach nie
spełnia uzasadniać będzie zastosowanie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo Budowlane i wydanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia
pozwolenia na budowę.
Reasumując Sąd za nieuprawniony uznał pogląd, że organ administracji
architektoniczno-budowlanej zobowiązany jest do wydania decyzji o pozwoleniu na
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budowę w każdym przypadku, w którym decyzja o warunkach zabudowy dopuszcza
możliwość lokalizacji inwestycji w granicy z działką sąsiednią, a odmowa stosowania
jej postanowień może nastąpić dopiero po wyeliminowaniu takiej decyzji z obrotu
prawnego.
II. W wyroku z 3 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Po 61/14 poruszono kwestię
charakteru prac polegających na przełożeniu drzwi zewnętrznych mieszkania
w budynku w ten sposób, że otwierają się na zewnątrz mieszkania, na klatkę
schodową. Sąd uznał, iż orzekające w toku postępowania administracyjnego organy
nadzoru budowlanego błędnie oceniły charakter tych prac przyjmując, że doszło do
"przebudowy" w rozumieniu art. 3 ust. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), zwanej dalej Prawo budowane, gdyż
w ocenie organów dokonano zmian parametrów użytkowych. Zdaniem Sądu wymiana
drzwi poprzez zmianę kierunku otwierania skrzydła drzwiowego na zewnątrz
mieszkania nie stanowiła "przebudowy", gdyż nie doszło do zmiany wielkości otworu
drzwiowego. Prace te trzeba rozpatrywać jako zwykłe użytkowanie rzeczy, wynikające
z prawa własności – bieżącą konserwację. W sytuacji gdy sposób otwierania się takich
drzwi powoduje, że mogą one przesłaniać wejście do innego mieszkania utrudniając
lub uniemożliwiając z niego wyjście (wejście), Sąd poddał taką okoliczność analizie
prawnej, w kontekście czynności jakie winny podjąć organy. W konsekwencji uznał, iż
w ustalonym w sprawie stanie faktycznym doszło do naruszenia przepisu art. 4 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r.
Nr 178 poz. 1380 ze zm.), zgodnie z którym właściciel budynku, obiektu budowlanego
lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić
osobom

przebywającym

w budynku,

obiekcie

budowlanym

lub

na

terenie,

bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji oraz § 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia
7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109
poz. 719, ze zm.), który wprowadza zakaz lokalizowania w obiektach elementów
wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi
ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.
Taki stan rzeczy powodował, że istniejący stan sprawy nie mógł dłużej mieć miejsca
i należało doprowadzić go do stanu zgodnego z przepisami prawa. Ograny prawidłowo
ustalając naruszenia zastosowały jednak błędny tryb ich usunięcia, mianowicie art. 51
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ust. 1 pkt 2 i art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego zamiast przepisu art. 66 ust. 1 Prawa
budowlanego, który jest właściwy dla usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
obiektu budowlanego mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu
mienia bądź środowisku.
III. W wyroku z 11 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Po 41/14) wskazano, iż
wykonanie parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 25 m 2
w technologii tradycyjnej nie jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco
oddziaływać na obszar Natura 2000, jednakże oddziaływania takiego z góry wykluczyć
nie można, gdy się przyjmie, że zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, póz. 690)
zawierającego definicję budynku gospodarczego, budynkiem takim jest budynek do
przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych, a zatem i środków
ochrony roślin, których składowanie może mieć znaczenie dla stanu środowiska.
Przedmiotowa sprawa dotyczyła przedsięwzięcia planowanego w pobliżu kompleksu
leśnego, w znacznym oddaleniu od zbudowanego przez skarżącego siedliska, z dala
od jakichkolwiek zabudowań. Sąd uznał, że nie była w tym stanie rzeczy istotna
deklaracja skarżącego, że budynek służyć będzie wyłącznie przechowywaniu roślin
i narzędzi. Zważywszy na opisaną lokalizację planowanej inwestycji i możliwy sposób
jej wykorzystywania, może ona potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000.
Zatem obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000 wymagał ustalenia, którego należało dokonać na podstawie art. 96 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,

udziale

społeczeństwa

w

ochronie

środowiska

oraz

o

ocenach

oddziaływania na środowisko. Przepis ten stanowi, że "organ właściwy do wydania
decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest
bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony,
jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie
może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000". Regulacja ta
oznacza zatem, że analiza ("rozważenie") tego, czy przedsięwzięcie może
potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,. może nastąpić przed
wydaniem decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. Decyzją
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taką w przypadku realizacji inwestycji budowlanej jest pozwolenie na budowę (art. 96
ust. 2 pkt 1 w związku z art. 72 ust. 1 ustawy).
IV. W wyroku z 7 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Po 147/14 Sąd zważył, iż
będące przedmiotem sprawy schody zewnętrzne, o konstrukcji metalowej, zostały
wybudowane bez uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, co
powodowało, że obowiązkiem organów nadzoru budowlanego było wszczęcie
i prowadzenie postępowania, o jakim mowa w art. 48 ustawy Prawo budowlane.
Zauważyć bowiem należy, że samowolne wybudowanie schodów zewnętrznych
o konstrukcji metalowej w miejsce dotychczasowych schodów o konstrukcji drewnianej
nie stanowi remontu w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane lecz
wykonanie robót budowlanych polegających na budowie części obiektu budowlanego
do których zastosowanie ma art. 48 powyższej ustawy.
V. W wyroku z 12 września 2014 r., sygn. akt II SA/Po 482/14 wskazano, iż
usunięcie stwierdzonych w toku postępowania administracyjnego nieprawidłowości
w trybie art. 66 ust. 1 ustawy Prawo budowlane może dotyczyć jedynie takich
uchybień, które powstały podczas użytkowania obiektu budowlanego, a więc
związanych zazwyczaj z niewłaściwym jego użytkowaniem, doprowadzeniem do
znacznego

zużycia

technicznego

poprzez

brak

remontów,

konserwacji

spowodowanych zazwyczaj biernością, niedbalstwem, brakiem kontroli właściciela lub
zarządcy. Oznacza to, że przepis art. 66 ust. 1 ustawy Prawo budowlane służy
usunięciu nieprawidłowości powstałych w trakcie użytkowania budynku, a więc nie na
skutek wad wykonawczych lecz np. na skutek upływu czasu, czy też wystąpienia
innego czynnika niezwiązanego z działalnością inwestycyjną.
VI. W wyroku z 23 marca 2014 r., sygn. akt II SA/Po 605/13 Sąd wskazał, iż
w odniesieniu do zgłoszenia budowy organ nie wydaje - tak jak w przypadku
pozwolenia na budowę - decyzji uprawniającej do rozpoczęcia robót budowlanych,
lecz poprzez milczenie przyzwala na ich wykonanie. Dopiero zaistnienie przesłanek
uzasadniających wniesienie sprzeciwu, określonych w art. 30 ust. 2 i ust. 6 Prawa
budowlanego uprawnia organ do wydania - w przedmiocie zgłoszenia - decyzji
o sprzeciwie. Sprzeciw może organ zgłosić w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia, albo od dnia doręczenia postanowienia zobowiązującego do uzupełnienia
zgłoszenia. Dopóki nie upłynie wskazany termin, organ administracji architektoniczno-
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budowlanej ma kompetencje do wydania decyzji administracyjnej w sprawie
sprzeciwu. Nawet jeżeli inwestor przed upływem ww. terminu przystąpił do realizacji
inwestycji organ nie traci kompetencji do wydania decyzji o sprzeciwie. W niniejszej
sprawie mimo wykonania robót budowlanych podlegających zgłoszeniu przez
inwestora, organy zobligowane były rozstrzygnąć sprawę dotyczącą wniesienia
sprzeciwu.
Przystąpienie przez inwestora do wykonania podlegających zgłoszeniu robót
budowlanych, przed upływem terminu do wniesienia zgłoszenia stanowi samodzielną
przesłankę wniesienia sprzeciwu. Działanie inwestora w takiej sytuacji stanowi bowiem
naruszenie art. 30 ust. 5 prawa budowlanego Podobnie w sytuacji gdy inwestor – tak
jak to miało miejsce w przedmiotowej sprawie – przystępuje do wykonania tych robót
przed rozpoznaniem odwołania od decyzji o wniesieniu sprzeciwu przez organ
I instancji. Również w takim przypadku organ odwoławczy może oprzeć swoją decyzję
o utrzymaniu w mocy decyzji o wniesieniu sprzeciwu na ww. okoliczności. Działanie
inwestora w takiej sytuacji stanowi naruszenie art. 30 ust. 5 prawa budowlanego.
Nie miał racji skarżący, iż w przedmiotowej sprawie organ II instancji naruszył
w sposób rażący zasadę dwuinstancyjności, bowiem – jak wskazano w skardze przeprowadził postępowanie dowodowe i dokonał odrębnych ustaleń faktycznych
i prawnych, co miało pozbawić stronę prawa do kwestionowania nowych ustaleń
w administracyjnym toku postępowania. Nie miał także racji skarżący podnosząc,
i z "w niniejszej sprawie organ odwoławczy zaprzeczył ustaleniom prawnym oraz
faktycznym poczynionym przez organ I instancji. To, iż Wojewoda W. był zmuszony do
uzupełnienia postępowania dowodowego i poczynienia nowych ustaleń faktycznych
wynikało bowiem wprost z niezgodnego z obowiązującymi przepisami zachowania
skarżącego Zarządu Gospodarowania Lokalami w G., który przystąpił do realizacji
zamierzenia

inwestycyjnego,

nie

czekając

na

załatwienie

sprawy

związanej

z wniesieniem sprzeciwu. Idąc logiką skarżącego należałoby przyjąć, iż w każdej
podobnej sytuacji organ II instancji nie mógłby wydać merytorycznego orzeczenia,
tylko - na skutek samowoli dokonanej przez stronę - byłby zmuszony do uchylenia
zaskarżonej decyzji o wniesieniu sprzeciwu i przekazania sprawy organowi I instancji
do ponownego rozpoznania. To w większości przypadków doprowadziłoby w istocie
do sytuacji, w której organ I instancji nie mógłby już skutecznie wnieść sprzeciwu co
do zgłoszonych przez inwestora robót, a to z uwagi na upływ terminu wskazanego
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w art. 30 ust. 5 prawa budowlanego. Reasumując Sąd zważył, iż w przedmiotowej
sprawie nie doszło do naruszenia przez Wojewodę W. zasady dwuinstancyjności.
Zasada wyrażona w art. 15 k.p.a. (zasada dwuinstancyjności) nie chroni strony
działającej

w

złej

wierze,

z

wykorzystaniem

metody

faktów

dokonanych,

z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zasada dwuinstancyjności nie może
chronić strony, która wprowadza organ w błąd co do zaistnienia określonych
okoliczności faktycznych i następnie usiłuje podważyć wydaną przez ten organ
decyzję, wskazując, że wprowadzony w błąd organ ustalił stan faktyczny niezgodnie
z rzeczywistością. W takiej sytuacji strona musi się liczyć z tym, iż organ II instancji
poczyni prawidłowe ustalenia w oparciu o przepis art. 136 K.p.a. i wyda merytoryczne
rozstrzygnięcie. art. 15 K.p.a chroni stronę postępowania administracyjnego przed
takimi działaniami organów, które są dla strony zaskoczeniem, które uniemożliwiają
stronie zgłoszenie żądania zbadania stanowiska organu przez organ wyższej instancji
(lub w niektórych przypadkach ponowne rozpoznanie sprawy przez ten sam organ
który rozstrzygnięcie wydał).
VII. W wyroku z 8 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Po 59/14 wskazano, iż będący
przedmiotem sprawy obiekt nie jest trwale związany z gruntem. Powyższa okoliczność
wynika wprost z treści protokołu kontroli z 16 lipca 2012 r. Stwierdzono w nim, że na
przedmiotowej działce znajduje się między innymi kontener mieszkalny konstrukcji
metalowej z dachem dwuspadowym, kryty papą o wymiarach 6,15x2,40 o wys. 2,0 –
2,3 m. Jest to przenośny obiekt kubaturowy, niezwiązany z gruntem. Zgodnie
z legalną definicją zawartą w art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane budynkiem jest taki
obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Natomiast obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,
a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedaży

ulicznej

i

wystawowe,

przekrycia

namiotowe

i powłoki

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, jest,
stosownie do pkt 5 art. 3 tej ustawy, tymczasowym obiektem budowlanym. Cytowana
definicja wskazuje na dwa zespoły cech przesądzających, że dany obiekt jest
"tymczasowy". Pierwszą kategorię tworzą obiekty budowlane przeznaczone do
czasowego użytkowania, w okresie krótszym niż ich trwałość techniczna, przewidziane
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do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Drugą kategorię obiektów
tymczasowych tworzą obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, przykładowo
wyliczone w cytowanym wyżej przepisie.
Prawidłowo zatem organy nadzoru budowlanego uznały, że przedmiotowy
obiekt, nie będący trwale związany z gruntem, jest tymczasowym obiektem
budowlanym. Zasadą przewidzianą w art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane jest, że
roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
opozwoleniu na budowę. Wyjątki od tej reguły zawarto w art. 29-31 tej ustawy. W myśl
art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga
budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem
i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym
w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120
dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Jednakże, nawet
tymczasowy obiekt budowlany postawiony zgodnie z warunkami określonymi w art. 29
ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo budowlane, lecz nie rozebrany lub nie przeniesiony
w inne miejsce przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego
w zgłoszeniu, przestaje być obiektem budowlanym, którego budowa nie wymagała
pozwolenia na budowę. Taki obiekt budowlany należy uznać za postawiony bez
wymaganego pozwolenia na budowę.
Montaż obiektu tymczasowego jest budową w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy
Prawo budowlane. Zgodnie z tym przepisem budową jest wykonywanie obiektu
budowlanego w określonym miejscu, przy czym wykonywanie obiektu w określonym
miejscu może polegać na usytuowaniu obiektu, którego konstrukcja została wykonana
poza

miejscem

budowy

co

może

dotyczyć

w

szczególności

kontenerów,

barakowozów, itp. Stosownie zaś do art. 48 ust. 1 ustawy Prawo budowlane właściwy
organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu
budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez
wymaganego pozwolenia na budowę. W sytuacji gdy inwestor nie jest właścicielem
nieruchomości, na której przedmiotowy obiekt został posadowiony i nie jest też
właścicielem

samego

obiektu,

organ

winien

umożliwić

wypowiedzenie

się

właścicielowi (właścicielom) obiektu, czy jest zainteresowany jego legalizacją. Wydane
przez organ w oparciu o przepis art. 48 ust. 2 i 3 postanowienie (o nałożeniu na
inwestora

obowiązku

przedłożenia

określonych

dokumentów,

umożliwiających

legalizację stwierdzonej samowoli budowlanej) zostało skierowane nie do właścicieli,
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lecz do inwestora: Gminy B., która – co nie budzi wątpliwości – nie jest obecnie
w żaden sposób prawnie związana z przedmiotowym kontenerem. Tak więc
w kontekście powyższych faktów wydanie przedmiotowego postanowienia, bez
umożliwienia wypowiedzenia się właścicielowi kontenera, czy jest zainteresowany jego
legalizacją, było przedwczesne. Sąd zważył również, że decyzja nakazująca rozbiórkę
obiektu budowlanego może być skierowana do inwestora, właścicieli lub zarządcy
obiektu budowlanego, to stwierdzić należy, iż nawet wówczas, gdy decyzja taka ma
być skierowana do inwestora, to stronami postępowania są wszyscy współwłaściciele
nieruchomości, na której obiekt ten stoi. Decyzja o rozbiórce dotyczy, bowiem ich
interesu prawnego, wynikającego z prawa własności nieruchomości, które co do
zasady rozciąga się na budynki na niej wzniesione /art. 47 i art. 48 K.c/.
Osobną kwestią była okoliczność kto w przedmiotowej sprawie powinien być
adresatem decyzji o rozbiórce przedmiotowego kontenera, przy założeniu, iż jego
właściciel nie będzie zainteresowany legalizacją tego obiektu. Sąd nie podzielił w tym
zakresie argumentacji skarżącej Gminy. Niewątpliwie w sytuacji gdy postępowanie
legalizacyjne dotyczy obiektu, od którego posadowienia upłynął już znaczny okres,
a inwestor nie jest już z tym obiektem powiązany, ani nie jest zainteresowany jego
legalizacją, należy rozważyć skierowanie decyzji o rozbiórce obiektu do jego
właściciela. Byłoby to tym bardziej zasadne gdyby właściciel obiektu (nieruchomości)
nie wyraził zgody na udostępnienie nieruchomości w celu wykonania czynności
rozbiórkowych. Ustawodawca w art. 52 prawa budowlanego przewidział jednak
sytuacje, gdy decyzja taka może zostać skierowana do innych podmiotów, w tym do
inwestora. W takiej jednak sytuacji obowiązkiem organu rozstrzygającego sprawę
nakazu rozbiórki jest ustalenie przed wydaniem decyzji czy właściciel nieruchomości
wyraża zgodę na udostępnienie inwestorowi swojej nieruchomości w celu wykonania
czynności rozbiórkowych, co w przedmiotowej sprawie nie nastąpiło.
Nie budziło wątpliwości, iż inwestorem jest podmiot, który organizuje i finansuje
budowę. To właśnie Gmina B. podarowała S. K. przedmiotowy kontener i to Gmina
zleciła i pokryła koszty posadowienia tego obiektu, tak więc Gmina B. była inwestorem
w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji. W niniejszej sprawie podarowanie
i posadowienie przez Gminę B. kontenera S. K. nastąpiło jako pomoc wyżej
wymienionej, w związku z pożarem jej domu. Kontener miał zapewnić rodzinie wyżej
wymienionej lokum na czas remontu domu. Niewątpliwie działanie Gminy polegające
na posadowienia kontenera bez stosownego zgłoszenia stanowiło samowolę
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budowlaną. W aktach brak jest informacji ażeby właściciel (właściciele) nieruchomości
na

której

kontener

postawiono,

został pouczony o

fakcie

samowoli

i

jej

konsekwencjach prawnych. W tym stanie rzeczy pomoc dla pogorzelców z upływem
czasu spowodowała dla nich kłopot w postaci znajdującego się na przedmiotowej
działce obiektu, co do którego mieli prawo przypuszczać, że został posadowiony
zgodnie z prawem, skoro dokonała tego Gmina B. Reasumując zdaniem Sądu
w konkretnym stanie faktycznym zasadnym było przekonanie orzekających w sprawie
organów o celowości skierowania nakazu rozbiórki do inwestora czyli Gminy B.
VIII. W wyroku z 14 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Po 1389/13 wskazano, iż
kwestią sporną w rozpoznawanej sprawie było ustalenie rzeczywistego charakteru
obiektu wybudowanego w ogrodzie, określonego przez stronę skarżącą jako boisko
sportowe, a przez organy jako obiekt małej architektury, a w konsekwencji ustalenie
czy wykonanie takiego obiektu wymagało uzyskania pozwolenia na budowę lub
stosownego zgłoszenia. W ocenie Sądu twierdzenie organu, iż przedmiotowy obiekt
stanowił obiekt małej architektury jest co najmniej przedwczesne. Takie stanowisko
organu nie zostało poprzedzone właściwą analizą pojęcia "obiekt małej architektury"
oraz ustaleniem wszystkich elementów i cech tego obiektu. Organy obu instancji
opisując przedmiotowy obiekt wskazały, ze składa się on z maty o wymiarach 7,60m x
5,46m imitującą kostkę chodnikową, a przy macie znajduje się kosz do gry, który nie
jest trwale związany z gruntem. Z ustalenia organów nie wynikało czy mata ta jest
trwale złączona z gruntem, a jeżeli tak to w jaki sposób. Z kolei z twierdzeń strony
skarżącej, podnoszonych już na etapie postępowania administracyjnego wynikało, iż
pod matą wykonano betonowe utwardzenie gruntu. Te okoliczności nie zostały
w żaden sposób zweryfikowane, a w ocenie Sądu mogły mieć istotne znaczenie dla
prawidłowego zakwalifikowania przedmiotowego obiektu. Zgodnie z definicją legalną
wyrażoną art. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, przez obiekt małej architektury należy
rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże
przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c)
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.
Definicja ta zawiera określenie jednej wspólnej cechy tej kategorii obiektów
budowlanych - odnosi się jedynie do ich gabarytów, używając nieostrego terminu
"niewielkie obiekty". Mimo takiej konstrukcji definicji można z pewną dozą
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prawdopodobieństwa ustalić, czy dany obiekt ze względu na swoje rozmiary zalicza
się do kategorii obiektów "niewielkich". Pomocna w tym przypadku jest druga część
definicji zawierająca przykładowe (katalog otwarty) wyliczenie obiektów budowlanych,
które są obiektami małej architektury. Ustawa podaje przykłady trzech kategorii takich
obiektów, podzielonych według kryterium funkcji, jaką mają pełnić. Pierwszą kategorią
są obiekty kultu religijnego, takie jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury. Drugą obiekty architektury ogrodowej, przykładowo posągi czy wodotryski. Trzecią kategorię
stanowią obiekty "użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku", jak:
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. Dzięki takiej konstrukcji definicji można
określić obiekty podobne, zbliżone do wyliczonych w komentowanym przepisie, które
ze względu na niewielkie rozmiary i podobną funkcję użytkową mogą być
zakwalifikowane jako obiekty małej architektury. Przykładowo obiekt małej architektury
stanowi figurka przedstawiająca krasnala, nimfę lub amorka. Obiektem architektury
ogrodowej jest pergola służąca rozmieszczeniu zieleni ogrodowej, oczko wodne,
kaskada, ogród skalny, murowany ogrodowy grill. Nie może być natomiast
potraktowany jako obiekt małej architektury "urządzony plac zabaw" z piaskownicami,
huśtawkami, drabinkami itd., stanowiący "ogródek jordanowski" (ogródek zabaw dla
dzieci), pomimo iż poszczególne z urządzeń wchodzących w skład wyposażenia tego
obiektu zalicza się do obiektów małej architektury.

Podstawowym kryterium

uzależniającym zakwalifikowanie danego obiektu jako obiektu małej architektury są
jego rozmiary (mała wielkość). W orzecznictwie przyjmuje się, iż stwierdzenie, że dany
obiekt jest "niewielki" wymaga nie tylko określenia jego bezwzględnych wymiarów
(wysokości, szerokości, długości), ale także odniesienia wielkości tego obiektu do jego
usytuowania w konkretnej przestrzeni. Istotne może okazać się także zwrócenie uwagi
na rodzaj przyjętej konstrukcji, np. konstrukcja ciężka, betonowa, czy lekka, ażurowa
Nieprecyzyjna definicja "obiektu małej architektury" powoduje, że należy ją
interpretować indywidualnie do danego stanu faktycznego.
Organy obu instancji uznając, iż przedmiotowy obiekt jest obiektem małej
architektury skupiły się na jego rekreacyjnym charakterze nie rozważając przy tym czy
jego wielkość, otoczenie w jakim się znajduje oraz sposób wykonania (w tym
ewentualne istnienie pod matą utwardzenia gruntu o nieznanej technologii wykonania)
pozwalają uznać go za "niewielki". Niewątpliwie wymiary tego obiektu 7,60m x 5,46m
(ok. 41,5 m2 powierzchni) budzą wątpliwości w tym zakresie. Tym bardziej, że jak
wynika z akt sprawy znajduje się on na działce o pow. 312 m2 zabudowanej domem
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mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej. Zatem obiekt ten zajmuje
stosunkowo duży fragment tej działki. Pomocne przy ustaleniu czy obiekt o takiej
powierzchni stanowi obiekt małej architektury może być fakt, iż ustawodawca
w odniesieniu do innego rodzaju obiektów przewiduje odrębny reżim prawny
w zależności od powierzchni zabudowy tych obiektów. I tak budowa wolnostojących
parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan o pow. zabudowy do 25 m2 co do
zasady nie wymaga pozowania na budowę lecz zgłoszenia (art. 29 ust 1 pkt 2 w zw.
z art. 30 ust 1 pkt 1 Prawa budowlanego). Podobnie uregulowane o kwestę
przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2 ( art. 29 ust 1 pkt
15 w zw. z art. 30 ust 1 pkt 1 Prawa budowlanego). Należy również zauważyć, iż
powierzchnia będącego przedmiotem postępowania administracyjnego obiektu jest
zbliżona do powierzchni zabudowy małego domu jednorodzinnego, co również
poddaje pod wątpliwość możliwość jego zakwalifikowania jako obiektu małej
architektury. W przypadku uznania, ze przedmiotowy obiekt nie stanowi obiektu małej
architektury, to z uwagi na jego dotychczas ustalone cechy i funkcje może zostać
zakwalifikowany jako boisko sportowe. Organ II instancji przyznał, iż obiekt ten
posiada cechy (kosz, mała bramka, odpowiednio przygotowany teren), które
pozwalają

na

uprawianie

na

nim

sportów

na

świeżym

powietrzu

w

tym

w szczególności do ćwiczenia elementów gry w koszykówkę. Nie wyjaśnił przy tym
czym w jego opinii różni się boisko w potocznym tego słowa znaczeniu, od boiska
o którym mowa w przepisach ustawy Prawo budowlane. Z treści art. 29 ust 1 pkt 9
Prawa budowlanego, nie wynika aby dotyczył on jedynie boisk spełniających
określone warunki – np. posiadających atestowane urządzenia sportowe, lub
posiadających wymiary i parametry techniczne ustalone dla danej dziedziny sportu
przez federacje sportowe. Do uznania konkretnego obiektu za boisko w rozumieniu
przepisów Prawa Budowlanego istotne jest ustalenie, iż posiada on odpowiedni
wymiar, podłoże i urządzenia (nie muszą być pełnowymiarowe) służące uprawianiu na
nim danej dyscypliny sportowej. Przy tym nie można wykluczyć, iż boisko może być
wykorzystywane do uprawniani różnego rodzaju dyscyplin sportowych. Powierzchnia
będącego przedmiotem sprawy obiektu jest wystarczająca do uprawiania dyscypliny
sportu

zwanej

"streetball"

(pol.

koszykówka

uliczna)

–

czyli

rekreacyjnej

i nieprecyzyjnej gry w koszykówkę najczęściej na asfalcie, bruku, kostce lub na hali,
z użyciem "jednego kosza" lub dwóch koszów, przy której wymiary boiska nie są
sprecyzowane.
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IX. W wyroku z 14 października 2014 r., sygn. akt II SA/Po 990/14 wskazano, iż
posadowiona na działce naczepa samochodowa, przystosowana do pełnienia funkcji
handlowej, jest tymczasowym obiektem budowlanym w zrozumieniu art. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego, spełnia bowiem ustawowe kryteria obiektu budowlanego o jakim mowa
w tym przepisie, niepołączonego trwale z gruntem, jak na przykład obiekty
kontenerowe. Jakkolwiek skarżący twierdził, iż przedmiotowy obiekt stanowi pojazd
w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, to istotny jest zamiar wykorzystywania
tego obiektu. O możliwości zakwalifikowania danego obiektu, jako tymczasowego
obiektu budowlanego decyduje przede wszystkim cel, w jakim ów obiekt został
umieszczony na danej działce oraz okres funkcjonowania na niej. Na gruncie art. 3 pkt
5 ustawy Prawo budowlane oraz definicji budowy, zawartej w art. 3 pkt 6 powyższej
ustawy, w odniesieniu do takich obiektów jak barakowozy, przyczepy i inne podobne
obiekty na kołach, przez ich "wybudowanie" rozumie się w orzecznictwie już samo
dostarczenie takiego obiektu oraz jego postawienie na gruncie, z ewentualnym
wykonaniem pewnych przystosowawczych robót budowlanych.
X. W wyroku z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Po 114/14 Sąd
przedstawił pogląd, iż podmiotem, wobec którego ustalana jest opłata legalizacyjna,
może być jedynie taki podmiot, na który zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane (tekst jedn. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm.) będzie mógł
zostać nałożony obowiązek rozbiórki obiektu wzniesionego w warunkach samowoli
budowlanej.
Uzasadniając

powyższe

stanowisko

Sąd

wskazał

na

charakter

opłaty

legalizacyjnej, która choć niewątpliwie jest sankcją administracyjną z tytułu naruszenia
przepisów prawa, to jej specyfika polega na tym, iż nie jest ona egzekwowana
przymusowo, lecz jej uiszczenie pozostawione jest decyzji osoby zobowiązanej, która
musi dokonać wyboru pomiędzy uiszczeniem tej opłaty, a rozbiórką obiektu
wzniesionego w warunkach samowoli budowlanej. Art. 49 ust. zdanie drugie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane stanowi bowiem, iż w przypadku
nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje
decyzję, o której mowa w art. 48 ust. 1, to jest decyzję o rozbiórce obiektu
budowlanego, lub jego części wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na
budowę.
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Dalej skład orzekający wskazał, iż zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane to inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest
obowiązany na swój koszt dokonać czynności nakazanych w decyzji, o której mowa
w art. 48, art. 49b, art. 50a oraz art. 51. Skoro zaś przepis ten jako podmioty
zobowiązane

do

dokonania

rozbiórki

samowolnie

wybudowanego

obiektu

budowlanego wymienia alternatywnie inwestora, właściciela lub zarządcę obiektu
budowlanego, to oczywistym jest, iż obowiązku tego nie można nałożyć na jakikolwiek
inny podmiot, w tym w szczególności wykonawcę czy też kierownika budowy. Wobec
braku

możliwości

przymusowego

egzekwowania

w

trybie

postępowania

egzekucyjnego w administracji uiszczenia opłaty legalizacyjnej brak jest zatem
racjonalnych przesłanek dla nakładania jej na podmiot, na który nie będzie można
nałożyć obowiązku rozbiórki samowoli budowlanej w przypadku nieuiszczenia tej
opłaty.
Sąd zauważył wreszcie, że nie mają znaczenia prawnego ustalenia umowne
dokonane w tym zakresie pomiędzy inwestorem, a generalnym wykonawcą czy też
kierownikiem budowy. Uiszczenie opłaty legalizacyjnej jest bowiem prawem inwestora,
względnie właściciela obiektu budowlanego zrealizowanego w warunkach samowoli
budowlanej, a skorzystanie z tego uprawnienia umożliwia mu legalizację nielegalnie
wzniesionego obiektu i co za tym idzie uniknięcie konieczności dokonania jego
rozbiórki. Skoro zaś obowiązek rozbiórki obiektu wzniesionego w warunkach samowoli
budowlanej ma charakter publicznoprawny i wynika z decyzji administracyjnej
skierowanej do jednego z podmiotów określonych w art. 52 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane, to nie można skutecznie modyfikować obowiązujących
regulacji

ustawowych

w

drodze

umowy

cywilnoprawnej

zawartej

pomiędzy

inwestorem, a wykonawcą obiektu, względnie kierownikiem budowy.

11.

Sprawy z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
Wśród rozpoznawanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

w 2014 r. spraw z zakresu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, ograniczenia
korzystania z nieruchomości, czasowego zajęcia nieruchomości i odszkodowań za
wywłaszczenie nieruchomości, przeważały sprawy dotyczące odszkodowań za
wywłaszczenie nieruchomości oraz sprawy zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
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W sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości (sygn.
akt II SA/Po 1266/13) Sąd odnosząc się do stanowiska strony, iż w przypadku
ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie na podstawie przepisów na podstawie
przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarach
wsi (Dz.U. z 1969 r. Nr 27, poz. 216 ze zm.) powinno się przyjąć, że celem
wywłaszczenia

było

budownictwo

miejskie,

zagrodowe

i

gospodarcze

oraz

budownictwo usługowe i administracyjne, a tym samym nie powinno się stosować
przepisów dotyczących ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi
publiczne, stwierdził, że celem wywłaszczenia dokonywanego w drodze wydania aktu
prawa miejscowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o terenach budowlanych na
obszarach

wsi,

jest

realizacja

budownictwa

mieszkaniowego,

zagrodowego

i gospodarczego oraz budownictwa usługowego i administracyjnego, który to cel jest
sprecyzowany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dopiero plan
ten, jako akt prawa miejscowego, precyzuje cel wywłaszczenia przez wskazanie
terenów przeznaczonych na konkretny rodzaj zabudowy, jak też na lokalizację
infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z tej zabudowy,
takiej jak np. infrastruktura drogowa czy energetyczna. Również w wyroku tym Sąd
wyjaśnił, jaka powinna być kolejność metod wyboru nieruchomości niezbędnych do
porównania celem ustalenia odszkodowania na nieruchomość przejętą pod drogę
publiczną. Wskazał, iż w świetle aktualnego brzmienia § 36 ust 4 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania
operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 21090 ze zm.) punktem wyjścia
przy ustalaniu wartości rynkowej nieruchomości przejętej pod drogę publiczną, która
na dzień wywłaszczenia (decyzją lub z mocy prawa) była przeznaczona pod
inwestycję drogową, jest porównanie transakcji nieruchomości drogowych. Tylko brak
wystarczających danych odnoszących się do tego typu transakcji umożliwia
odstąpienie przez rzeczoznawcę od tego sposobu wyceny i dokonanie jej przy
wykorzystaniu danych dotyczących transakcji nieruchomościami o przeznaczeniu
przeważającym wśród gruntów przyległych do szacowanej nieruchomości. Dopiero
brak cen transakcyjnych nieruchomości drogowych umożliwia rezygnację z tego
podejścia. Przed dokonującym wyceny otwiera się wówczas możliwość wykorzystania
podejścia opartego na transakcjach nieruchomości o przeznaczeniu przeważającym
wśród gruntów przyległych do szacowanej nieruchomości. Uwzględnienie od razu
transakcji gruntami o przeznaczeniu przeważającym wśród gruntów przyległych do
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działki jest działaniem naruszającym tę regulację. Wadliwość ta wiąże się
z bezpodstawnym

pominięciem

podejścia,

któremu

prawodawca

przyznał

pierwszeństwo zastosowania.
W sprawie umorzenia postępowania administracyjnego o wypłatę odsetek za
opóźnienie w realizacji świadczenia, polegającego na zapłacie ustalonego na drodze
postępowania

administracyjnego

odszkodowania

za

odjęte

prawo

własności

nieruchomości, Sąd stwierdził, że w art. 132 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.), dalej:
u.g.n., uregulowano wyczerpująco i jednoznacznie kwestię wypłaty odszkodowania za
wywłaszczenie nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej oraz skutki zwłoki lub
opóźnienia w jego wypłacie, wskazując, że stosuje się w tym zakresie odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego (art. 132 ust. 2 tej ustawy). Sąd zaznaczył, że odesłanie
do stosowania odpowiedniego przepisów Kodeksu cywilnego nie oznacza, że sprawę
o roszczenie o odsetki powstałe w związku ze stosunkiem administracyjnoprawnym
należy każdorazowo uważać za sprawę o charakterze cywilnoprawnym. Skoro
obowiązek zapłaty odszkodowania powstał na tle stosunku administracyjnoprawnego,
to

również

obowiązek zapłaty odsetek od

tego

odszkodowania

zachowuje

administracyjny charakter. Odesłanie w art. 132 ust. 2 u.g.n. do odpowiedniego
stosowania przepisów Kodeksu cywilnego nie powoduje zmiany charakteru prawnego
roszczenia. Pozwala ono jedynie na odpowiednie posługiwanie się regulacjami
zawartymi w Kodeksie cywilnym na użytek rozpoznawanej sprawy administracyjnej.
Za taką wykładnią przemawia również to, że art. 132 u.g.n. zawiera regulację podstaw
działania administracji publicznej a nie sądu powszechnego, odsyłając jedynie do
odpowiedniego stosowania w działaniu administracji publicznej przepisów Kodeksu
cywilnego (sygn. akt II SA/Po 830/14).
Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Po 136/14 Sąd dokonując oceny legalności
decyzji ustalających odszkodowanie za przejętą na rzecz gminy nieruchomość jako
grunt wydzielony pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi
gminnej, której materialnoprawną podstawą wydania były przepisy ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 ze zm., dalej: ustawa),
stwierdził, że choć definiowanie pojęć jest zabiegiem z dziedziny wykładni prawa, a nie
stosowania prawa i z tego powodu trudno mówić o stosowaniu w postępowaniu
opartym o art. 18 ust.1 powołanej ustawy, przepisu art. 4 pkt 17 u.g.n. zawierającego
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ustawową definicję stanu nieruchomości, to nie ma podstaw, by w ramach wykładni
systemowej, nie odwoływać się do pojęcia zdefiniowanego w art. 4 pkt 17 u.g.n.
Wyjaśnił,

iż

ustawą

podstawową,

w

zakresie

dotyczącym

wywłaszczania

nieruchomości, stanowiącą legi generali w stosunku do innych szczegółowych
uregulowań, jest ustawa o gospodarce nieruchomościami. Ze względu na powszechny
charakter obowiązywania, szeroki zakres przesłanek wywłaszczenia oraz związki,
jakie uregulowania szczegółowe przewidują z tą ustawą, należy ją uznać za
podstawowe źródło prawa w zakresie wywłaszczania nieruchomości. W związku
z tym, jeżeli dane pojęcie nie zostało zdefiniowane w akcie normatywnym, to
zasadniczo wolno posłużyć się jego definicją zawartą w przepisach źródłowych, a więc
w przepisach, które są źródłem danej instytucji prawnej. Interpretując pojęcia
niezdefiniowane w ustawie szczególnej z dnia 10 kwietnia 2003 r., można więc
sięgnąć do pojęć zdefiniowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Odnosi
się to także do pojęcia "stan nieruchomości". Stanowisko to zostało zaakceptowane
w kolejnym wyroku Sądu z dnia 29 października 2014 r. , sygn. akt II SA/Po 507/14.
Na uwagę zasługuje również sprawa o sygn. akt II SA/Po 598/14, w której Sąd
uznał, że kwestia rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania w przedmiocie
odmowy stwierdzenia przejścia na własność miasta nieruchomości nie stanowi
zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. dla postępowania
prowadzonego na podstawie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) w przedmiocie wypłaty odszkodowania
za nieruchomość przejętą na własność miasta na podstawie decyzji zezwalającej na
realizację inwestycji drogowej. Sąd zaznaczył, że w momencie zawieszenia
postępowania stan prawny nieruchomości był znany – jej właścicielem była skarżąca.
Tym samym możliwe było pełne zrekonstruowanie normy prawnej określonej w art. 12
ust. 4f ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, w tym poprzez określenie podmiotu, na rzecz którego
powinno

być wypłacono odszkodowanie.

w przedmiocie

wznowienia

postępowania

Kwestia

zakończenia

zakończonego

postępowania

ostateczną

decyzją

o odmowie stwierdzenia przejścia na własność miasta nieruchomości nie stanowi –
w ocenie Sądu - istotnej dla sprawy przesłanki decyzji w przedmiocie ustalenia
odszkodowania.
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W sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości należy również
zwrócić uwagę na wyrok Sądu z dnia 13 sierpnia 2014 r. (sygn. akt II SA/Po 1004/13),
w którym

stwierdzono,

wywłaszczonej

że

art.

nieruchomości

na

139

u.g.n.

rzecz

przewiduje

poprzedniego

możliwość
właściciela

„zwrotu”
lub

jego

spadkobiercy, w sytuacjach szczegółowo opisanych w rozdziale 6 ustawy. Sąd
wskazał, iż nie ma wątpliwości, że możliwość zwrotu nieruchomości odnosi się
wyłącznie do tej nieruchomości (lub jej części), która została wywłaszczona. Przepis
ten nie pozwala na orzeczenie zwrotu nieruchomości, który miałby polegać na
przyznaniu wnioskodawcy udziału we własności innej - aniżeli wywłaszczona –
nieruchomości.
Interesujące zagadnienie procesowe zostało poddane pod rozstrzygnięcie Sądu
w wyroku z dnia 26 lutego 2014 r. (sygn. akt II SA/Po 1010/13). Sąd stwierdził, że
zagadnienie zwrotu działki definitywnie przesądzone w administracyjnym toku instancji
zrodziło skutek w postaci powstania stanu powagi rzeczy osądzonej (res iudicata) co
do całej działki. Konsekwentnie zatem organy administracji publicznej, orzekając
w rozpatrywanej sprawie merytorycznie o zwrocie działki wyodrębnionej z działki, co
do której wydano już ostateczną decyzję o odmowie zwrotu, rozstrzygnęły ponownie
sprawę zakończoną już wydaniem decyzji ostatecznej. Sąd nie miał wątpliwości, że
w przypadku

poprzedniej decyzji, jak i obecnie kontrolowanych decyzji zachodzi

tożsamość sprawy. Rozstrzygnięcia odnoszą się bowiem do tych samych podmiotów
uprawnionych i zobowiązanych, dotyczą tej samej nieruchomości (działka będąca
przedmiotem sprawy stanowi fragment działki, co do której uprzednio wydano decyzję
ostateczną o odmowie zwrotu), kreujące te same prawa i obowiązki, przy czym nie
doszło do zmiany stanu prawnego. W rezultacie Sąd stwierdził, że organy
administracji publicznej naruszyły w niniejszej sprawie zakaz ne bis in idem,
rozstrzygając ponownie sprawę zakończoną wydaniem decyzji ostatecznej. Takie
uchybienie miało z kolei charakter kwalifikowany i skutkowało zgodnie z art. 156 § 1
pkt 3 K.p.a. stwierdzeniem nieważności decyzji na nowo orzekającej w danej sprawie.
W wyroku z dnia 6 marca 2014 r. sygn. akt II SA/Po 1234/13 Sąd odniósł się do
wskazywanej w judykaturze możliwości zastosowania art. 199 Kodeksu cywilnego
w przypadku braku zgody części współwłaścicieli na złożenie wniosku lub wyrażenie
zgody na zwrot wywłaszczonej nieruchomości, zasadzająca się na założeniu, że
w takim przypadku żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jest czynnością
przekraczającą zakres zwykłego zarządu, do której potrzebna jest zgoda wszystkich
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współwłaścicieli. Sąd stwierdził, że złożenie żądania o zwrot wywłaszczonej
nieruchomości ma charakter czynności zachowawczej w rozumieniu art. 209 K.c.,
w istocie bowiem żądanie to zmierza do odzyskania prawa własności w sytuacji, gdy
wywłaszczona uprzednio nieruchomość stała się zbędna na cel wywłaszczenia.
Charakter tego żądania pozostaje zatem zbieżny z regulowanymi w art. 209 K.c.
czynnościami, które w każdym przypadku zmierzają do ochrony wspólnego prawa,
określonej sytuacji prawnej. Stąd też, jakkolwiek wniosek wszczynający postępowanie
o zwrot nieruchomości może być złożony przez chociażby jednego ze współwłaścicieli
wywłaszczonej nieruchomości, to do uzyskania merytorycznej decyzji niezbędna jest
zgoda wszystkich współwłaścicieli. Brak takiej zgody pozostałych współwłaścicieli
(spadkobierców) może zostać usunięty, czy to poprzez następcze złożenie wniosku
przez te podmioty bądź przez uzyskanie przez organ stanowiska tzw. współwłaścicieli
pasywnych (przede wszystkim do ustalenia, czy nie są wnioskowi przeciwni). Brak
zgody pozostałych

współwłaścicieli (spadkobierców) na

zwrot

wywłaszczonej

nieruchomości, pomimo wyznaczenia im terminu do wyrażenia stanowiska, stanowi
negatywną przesłankę zwrotu nieruchomości. Mimo zatem, że samo złożenie wniosku
stanowi czynność zachowawczą, o której mowa w art. 209 K.c., to - zdaniem Sądu należy dopuścić możliwość uzyskania przez pozostałych współwłaścicieli na
podstawie przepisu art. 199 K.c. – stosowanego nie wprost, a jedynie odpowiednio do
sytuacji, w której nie chodzi o zarząd rzeczą wspólną przez jej współwłaścicieli, lecz
o realizacje przysługującego byłym właścicielom wspólnego prawa domagania się
zwrotu nieruchomości wywłaszczonej od nich lub ich poprzedników prawnych –
orzeczenia sądu powszechnego, które dawałoby tym podmiotom prawo do
występowania o zwrot nieruchomości. Sąd przyjął, że argumentem przemawiającym
za takim poglądem jest fakt, że w zasadzie bez przeszkód jurydycznych występuje
w praktyce

wspólność

innych

niż

własność

rzeczy

praw

majątkowych

–

w szczególności dalszych (ograniczonych) praw rzeczowych lub innych praw
majątkowych (np. wspólnych wierzytelności). Dopuszczalne jest do takich stanów
analogiczne stosowanie przepisów o współwłasności rzeczy, w obszarach nieobjętych
szczególną regulacją odrębną. Jednocześnie Sąd zaznaczył, że ochrony na gruncie
art. 199 K.c. (rozstrzygnięcia przez Sąd, który orzeknie mając na względzie cel
zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli) mogą poszukiwać
jedynie tacy współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę. Natomiast
„wewnętrzna” ochrona

współwłasności przed

rażąco

sprzecznym

z zasadami
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prawidłowego

zarządu

rzeczą

wspólną

działaniem

bądź

zaniechaniem

współwłaścicieli, ale tylko w zakresie zwykłego zarządu – w sytuacji, gdy większość
współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość –
następuje na zasadzie określonej w art. 202 i art. 203 K.c. W istocie zatem, w sytuacji,
gdy wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości zostałby złożony przez jednego
lub

mniejszość

współwłaścicieli,

brak

jest

możliwości

prawnych

uzyskania

zastępczego rozstrzygnięcia sądu cywilnego w zakresie wyrażenia zgody na zwrot
nieruchomości. Co więcej, w razie wyrażenia sprzeciwu wobec zwrotu nieruchomości
przez któregokolwiek z „mniejszościowych”

współwłaścicieli wątpliwe jest, czy od

organu należy oczekiwać w takiej sytuacji obligatoryjnego zawieszenia postępowania
na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. do czasu rozstrzygnięcia ewentualnego sporu
sądowego w tym przedmiocie. Zdaniem Sądu, jeżeli odmowa wyrażenia zgody na
zwrot nieruchomości zostałaby jednoznacznie wyartykułowana przez któregokolwiek
z uprawnionych do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, nie zachodziłyby
podstawy do zawieszenia postępowania, lecz do odmowy zwrotu nieruchomości.
Spośród spraw z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości na uwagę
zasługuje również sprawa o sygn. akt II SA/Po 1317/13, w której Sąd rozstrzygnął, czy
w sytuacji wywłaszczenie nieruchomości na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1961 r.
nr 18, poz. 94 ze zm.) dopuszczalne jest roszczenie o zwrot takiej nieruchomości,
a jeżeli tak to jakie są przesłanki tegoż zwrotu. Sąd wyjaśnił, że specyfiką trybu
odejmowania własności na podstawie tego przepisu jest okoliczność, iż był to przepis
szczególny stanowiący samoistną podstawę wywłaszczenia, który nie miał na celu
wywłaszczenia dla zrealizowania określonej inwestycji, lecz tylko dla zabezpieczenia
roszczeń Skarbu Państwa o nakłady z tytułu wzniesienia budowli lub nadbudowy
przez określone podmioty. Najpierw następowało zatem zrealizowanie inwestycji na
cudzym gruncie i faktyczne pozbawienie bądź ograniczenie właściciela we władaniu
nieruchomością, a dopiero następczo wywłaszczenie. Odpowiednie stosowanie do
nieruchomości przejętych lub nabytych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 47
ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości przepisów rozdziału 6 działu
III u.g.n. oznacza, iż również odnośne tych nieruchomości zastosowanie znajdzie art.
136 ust. 3 zdanie pierwsze u.g.n., zgodnie z którym poprzedni właściciel lub jego
spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli,
stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji
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o wywłaszczeniu. Skoro zaś to właśnie zabezpieczenie roszczeń Skarbu Państwa było
celem wywłaszczenia, to w kontekście realizacji tegoż celu oceniać należy, czy
nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Dla
ustalenia zaistnienia przesłanki zbędności nieruchomości wywłaszczonej na podstawie
art. 47 ust. 1 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, uzasadniającej
orzeczenie o zwrocie nieruchomości nie należy jednakże wprost stosować art. 137 ust.
1 u.g.n., lecz zbędność tą definiować należy swoiście – jako sytuację, w której nie
zachodzi już konieczność zabezpieczenia roszczeń Skarbu Państwa z tytułu nakładów
związanych z wzniesieniem budowli lub nadbudowy. Sąd uznał, że błędnym jest
pogląd orzekającego w sprawie organu jakoby dla ustalenia zbędności nieruchomości
w rozumieniu przepisów rozdziału 6 działu III u.g.n. koniecznym było ustalenie, czy
przedmiotowa nieruchomość już po wywłaszczeniu przeznaczona była na realizację
celów użyteczności publicznej, obrony państwa lub wykonywania zadań wynikających
z zatwierdzonych planów gospodarczych i czy cele takie zostały na tej nieruchomości
zrealizowane. W tym zakresie - uznał Sąd - zaskarżona decyzja zapadła
z naruszeniem art. 136 ust. 2 u.g.n. w zw. z art. 216 ust. 1 u.g.n. polegającym na
błędnej wykładni tych przepisów poprzez odnoszenie celu wywłaszczenia nie do celu
wskazanego wprost w decyzji, lecz zdarzeń późniejszych. W następstwie takiej
wadliwej wykładni przepisów prawa materialnego dotyczących przesłanek zwrotu
wywłaszczonej nieruchomości organ nie poczynił ustaleń co do tego czy i kiedy
zlikwidowano budowle, których wzniesienie przez władze okupacyjne było przesłanką
wywłaszczenia, która to okoliczność ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
W wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1350/13 Sąd stwierdził zaś,
że sięgnięcie do art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 260 ze zm.) w związku z art. 136 ust. 3 i art. 137 ust. 1 u.g.n. jako
podstawy odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,

możliwe jest dopiero

w razie jednoznacznego, niebudzącego wątpliwości ustalenia, że na konkretnej
nieruchomości została rzeczywiście urządzona droga publiczna. Jednocześnie Sąd
uznał, że trafne jest ograniczenie ustaleń do okoliczności, czy nieruchomość stanowi
drogę publiczną, a po pozytywnym ustaleniu tej okoliczności odstąpienie od oceny
ziszczenia się przesłanek określonych w art. 137 ust. 1 i 2 u.g.n.
Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Po 844/14 Sąd zajął stanowisko, iż celem
wywłaszczenia nie może być w świetle ustawy z 1958 r. o zasadach i trybie
wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1974 r., Nr 10, poz. 64 ze zm.) uregulowanie
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stanu prawnego. Zdaniem Sądu organ ma obowiązek skonfrontować istniejący stan
rzeczy z przepisami cytowanej ustawy z dnia 21 marca 1958, które stanowiły o celu
wywłaszczenia, gdyż właśnie one powinny przyświecać organom, wydającym
orzeczenie o wywłaszczeniu. W art. 3 ust. 1 powyższej ustawy postanowiono, że
wywłaszczenie

jest

dopuszczalne,

jeżeli

wywłaszczana

nieruchomość

jest

ubiegającemu się o wywłaszczenie niezbędna na cele użyteczności publicznej, na cele
obrony Państwa albo dla wykonania zadań określonych w zatwierdzonych planach
gospodarczych. Te same więc kryteria powinny być przyjęte przy analizie orzeczenia
o wywłaszczeniu, niezależnie od tego, jak w tym orzeczeniu cel został określony. Samo
stwierdzenie że celem jest uregulowanie stanu prawnego nie wystarcza dla uznania, że
chodziło o "cel użyteczności publicznej", jak wymagał tego przepis art. 3 ust. 1 ustawy
z 1958 r.
Na uwagę zasługuje również wyrok z dnia 14 października 2014 r. w sprawie
o sygn. akt II SA/Po 691/14 wydany w sprawie odszkodowania za działki gruntu
wydzielone pod drogi publiczne. Uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych
wykształcone na kanwie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia
6 listopada 2007 r., nr 22531/05 „Bugajny przeciwko Polsce” Sąd stwierdził, że
przepisem art. 98 ust. 1 u.g.n. należy objąć także niektóre z dróg, którym formalnie nie
przyznano statusu drogi publicznej. Wyjaśnił, że konieczne jest przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego mającego na celu dokładne ustalenie, czy droga
wewnętrzna położona na działce posiada charakter drogi publicznej – a więc czy
stanowi część sieci dróg publicznych ogółowi użytkowników, a tym samym czy nie
doszło do rzeczywistego, w pewien sposób nieformalnego, wywłaszczenia z prawa
własności nieruchomości na cele drogowe, z czym powinien wiązać się obowiązek
ustalenia i wypłaty odszkodowania. Równocześnie Sąd zastrzegł, że wydzielenie
działki pod drogi nie musi ze swej istoty prowadzić do naruszenia istoty prawa
własności, o czym stanowi art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.

Takim

przepisem jest art. 93 ust. 3 u.g.n. nakazujący właścicielom zapewnienie dostępności
do wydzielonych działek. W przepisie tym wprost wskazano, że nie ustanawia się
służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek
gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę
wewnętrzną. Skarżący miał zatem prawo swobodnie dysponować odpowiednimi
udziałami w wydzielonych drogach, w tym uzyskać za te udziały ekwiwalent pieniężny
od nabywców wydzielonych działek. To jednak było tylko i wyłącznie w jego gestii, co
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nie

może

powodować,

że

za

takie

działania

właściciela

odpowiedzialność

odszkodowawczą ma ponosić gmina, w której interesie nie leżało zapewnienie
dostępności do drogi publicznej wydzielanym na wniosek właściciela działkom.
12.

Ruch drogowy
W sprawach z zakresu ruchu drogowego i transportu rozpoznawanych przez

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w roku 2014 na uwagę zasługują
następujące sprawy:
W sprawie o sygn. akt III SA/Po 1763/13 Sąd, dokonując kontroli legalności
rozstrzygnięć

organów

inspekcji

transportu

drogowego

obu

instancji

administracyjnych, uznał za zgodną z obowiązującym prawem praktykę organów
polegającą na orzeczeniu jedną decyzją administracyjną o naruszeniu przez stronę
kilku przepisów prawa (art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.; dalej: u.t.d.). W ocenie Sądu,
organy w sposób uprawniony przyjęły, że w przypadku stwierdzenia kilku naruszeń,
nawet ujawnionych w trakcie jednej kontroli, mamy do czynienia z jedną sprawą
administracyjną, a nie z kilkoma sprawami. Niezależnie bowiem od stwierdzonej liczby
naruszeń występujących po stronie kontrolowanego podmiotu jest to jedna sprawa
administracyjna rozstrzygnięta w jednej decyzji administracyjnej, określającej karę
pieniężną, na którą składają się kary za poszczególne naruszenia.
Według stanowiska Sądu, za przyjęciem powyższej wykładni art. 92a ust. 1
u.t.d. przemawia także uregulowany w ust. 2 i 3 tego przepisu obowiązek organu
ograniczenia sumy kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas
jednej kontroli drogowej (ust. 2), czy sumy kar pieniężnych nałożonych za naruszenia
stwierdzone podczas kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy (ust. 3).
Sąd podzielił argumentację wyrażoną przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku
z dnia 11 kwietnia 2008 r., sygn. akt II GSK 29/08, który zwrócił uwagę, że skoro
ustawodawca nie przewidział żadnego trybu ustalania „łącznej kary pieniężnej", to przy
założeniu wielości spraw administracyjnych załatwianych odrębnymi decyzjami
przestrzeganie zakazu przekroczenia określonej w art. 92 ust. 2 sumy kar pieniężnych
byłoby w praktyce niemożliwe. Sąd rozpoznający przedmiotową sprawę podzielił
również w całości pogląd wyrażony w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 kwietnia 2008 r., sygn. akt II GSK 29/08 oraz z dnia 23 czerwca 2010 r.,
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sygn. akt II GSK 652/09 i stwierdził, że z unormowania art. 92 ust. 1 i 2 ustawy
o transporcie drogowym wynika, że przedmiotem sprawy administracyjnej jest
nałożenie kary pieniężnej za wszystkie naruszenia stwierdzone podczas jednej
kontroli.
Natomiast w sprawie o sygn. akt III SA/Po 390/14 Sąd, rozstrzygając kwestię
legalności decyzji o nałożeniu na skarżącego kary pieniężnej za naruszenie
obowiązków lub warunków przewozu drogowego (art. 92 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.;
dalej: u.t.d.), stwierdził, że w sytuacji, gdy tak jak w stanie faktycznym rozpoznawanej
sprawy, wykonywany przez stronę przewóz był wykonywany pomocniczo w stosunku
do

podstawowej

działalności

gospodarczej

przedsiębiorcy

(przewóz

rzeczy

i pracowników firmy) – i stanowił tym samym niezarobkowy przewóz drogowy,
o którym mowa w art. 4 pkt 4 u.t.d. – nie mógł być on jednocześnie uznany za
niehandlowy przewóz rzeczy, o którym stanowi art. 3 lit. h rozporządzenia nr 561/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji
niektórych

przepisów socjalnych

odnoszących

się

do transportu drogowego

(Dz.U.UE.L. z 2006 Nr 102, poz.1). Tym samym, zdaniem Sądu, organy prawidłowo
uznały, że przepisy rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń
rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.U. WE L 370 z 31.12.1985 r.
str. 8) zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów
socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U.UE.L. z 2006 Nr 102, poz.
1), miały w przedmiotowej sprawie zastosowanie, co oznacza, że przedsiębiorca miał
obowiązek zainstalowania w pojeździe urządzenia rejestrującego lub cyfrowego
urządzenia rejestrującego.
Sąd zwrócił uwagę, że pojęcie „niehandlowy przewóz rzeczy", o którym mowa
w art. 3 lit. h rozporządzenia (WE) nr 561/2006 nie posiada definicji legalnej.
Dokonując jego wykładni, zdaniem Sądu, niewątpliwie należy się odwołać do wyroku
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 października 2013 r. wydanego w sprawie
C

317/12 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE,

orzeczenia w trybie prejudycjalnym, dotyczącego wykładni pojęcia „niehandlowego
przewozu rzeczy" w rozumieniu art. 3 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 561/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji
niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz
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zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102, s. 1,
sprostowanie Dz.U. L 51 z 26.2.2008, s. 27). W wyroku tym Trybunał stwierdził, że
pojęcie „niehandlowego przewozu rzeczy” wymienione w art. 3 lit. h) rozporządzenia
(WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do
transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85
i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85,
należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono przewóz rzeczy dokonywany
przez osobę fizyczną na własny rachunek i jedynie w ramach aktywności w czasie
wolnym, (...) a taki przewóz nie daje podstaw do wynagrodzenia. Trybunał wyjaśnił,
m.in., że odnosząc się w pierwszej kolejności do zwyczajowego znaczenia pojęcia
„niehandlowego przewozu rzeczy", należy uznać, że mowa o takim przewozie, jeżeli
nie ma związku z działalnością zawodową lub handlową, mianowicie w sytuacji gdy
przewóz taki nie jest wykonywany w celu w celu osiągania dochodów. Zgodnie
z obiegowym

znaczeniem

niehandlowy

przewóz

rzeczy

oznacza

zatem

w szczególności przewóz rzeczy dokonywany przez osobę fizyczną niezwiązany
z wykonywaniem

przez

nią

działalności

zawodowej,

w

ramach

działalności

rekreacyjnej.
W ocenie Sądu, nie ulega zatem wątpliwości, że niehandlowy przewóz,
o którym mowa w art. 3 lit. h rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w żaden sposób nie
jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
W konsekwencji zaś, skoro przedsiębiorca miał obowiązek zainstalowania
w pojeździe urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego,
skarżący wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym
przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlegał
karze pieniężnej, nałożono w wysokości wynikającej z pkt 6.1.1. załącznika nr 3 do
u.t.d.
Z kolei w sprawie o sygn. akt III SA/Po 1835/13 Sąd, stwierdzając niezgodność
z obowiązującym prawem zaskarżonej decyzji nakładającej na skarżącego karę
administracyjną za użycie tej samej karty kierowcy przez dwóch kierowców (art. 92a
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tekst jedn. Dz.U.
z 2012 r., poz. 1265 ze zm., dalej: u.t.d., w zw. z lp. 6.3.4. załącznika nr 3 do tej
ustawy), wyjaśnił, że delikt administracyjny polegający na używaniu tej samej karty
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kierowcy przez kilku kierowców, polega na tym, że: 1) doszło do używania karty
kierowcy, 2) przedmiotem tej czynności (tych czynności) była jedna (ta sama) karta
kierowcy, oraz 3) czynności tej (czynności tych) dopuścili się co najmniej dwaj
kierowcy (kilku kierowców). Wskazując na pierwszą z wyróżnionych przesłanek Sąd
przyjął, że konieczne jest odniesienie pojęcia „używanie" do narzędzia, które ma być
w jego ramach przedmiotem zastosowania, to jest do karty kierowcy. Pomocne przy
tym są podstawowe funkcje karty kierowcy. Aby bowiem doszło do „używania karty
kierowcy", w sposób sankcjonowany przez lp. 6.3.4. załącznika nr 3 do ustawy
o transporcie drogowym, „używanie" to winno mieć charakter istotny, a więc po
pierwsze, powinno odnosić się co najmniej do jednej z aktywności, której w ogóle
rejestracji karta kierowcy służy – prowadzenia pojazdu, dyspozycyjności, innej pracy,
przerwy w pracy lub dziennego odpoczynku, po drugie natomiast, „używanie" to
powinno doprowadzić do rejestracji aktywności wykonywanej w rzeczywistości przez
innego kierowcę niż ten, który jest posiadaczem karty. Używanie karty kierowcy,
o którym mowa w lp. 6.3.4. załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym,
powinno zatem polegać na zapisaniu co najmniej jednej z aktywności realizowanej
w rzeczywistości przez kierowcę nie będącym posiadaczem karty, na karcie innego
kierowcy.
Podsumowując Sąd stwierdził, że przez „używanie" tej samej karty kierowcy przez
kilku kierowców należy rozumieć wielokrotne lub ciągłe stosowanie jednej karty
kierowcy, które prowadzi do zapisania na tej karcie rzeczywistej aktywności
(prowadzenia pojazdu, dyspozycyjności, innej pracy, przerwy w pracy lub dziennego
odpoczynku) innego kierowcy niż posiadacz karty, a więc osoba, której karta ta jest
przypisana i której tożsamość stwierdza
13.

Sprawy z zakresu informacji publicznej
W zakresie spraw dostępu do informacji publicznej większość spraw

w Wydziale IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu stanowiły skargi
na bezczynność organu w jej udostępnieniu.
Rozpoznając skargi na bezczynność organu w zakresie dostępu do informacji
publicznej Sąd musiał rozstrzygnąć czy informacja, o której udostępnienie wystąpiła
strona skarżąca stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014, poz. 782 dalej jako
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„u.d. i p.”) , a podmiot do którego o udzielenie informacji się zwrócił jest podmiotem
zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej.
W tym aspekcie warto zwrócić uwagę na wyrok z dnia 20 listopada 2014 r.,
sygn. akt IV SAB/Po 54/14. W wyroku tym Sąd rozpoznając sprawę obowiązku
udostępnienia przez W. Towarzystwa Genealogicznego "G." z siedzibą w M. informacji
publicznej w postaci fotokopii dokumentów pochodzących z archiwum Prezydenta RP,
a udostępnionych Towarzystwu na podstawie indywidualnej zgody dysponenta
zasobów tego archiwum uznał, iż Towarzystwo nie miało obowiązku udostępniać tego
dokumentu. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123 poz. 698 z
późn. zm.; dalej w skrócie: "u.n.z.a.a.") archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej stanowi tzw. archiwum wyodrębnione, z którego materiały są udostępniane w
szczególnym trybie i na szczególnych zasadach unormowanych w art. 17 u.n.z.a.a.
oraz w wydanym na podstawie art. 17 ust. 3 u.n.z.a.a. rozporządzeniu Rady Ministrów
w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w
archiwach wyodrębnionych. Sąd uznał, iż w odniesieniu do informacji publicznych
znajdujących się w takich archiwach, wskazane unormowania szczególne mają
pierwszeństwo przed ogólnymi regulacjami ustawy o dostępie do informacji publicznej
– co wynika z art. 1 ust. 2 u.d.i.p. Należy podkreślić, że owo pierwszeństwo
stosowania dotyczy także kwestii ewentualnego dalszego udostępniania materiałów
pozyskanych z archiwum wyodrębnionego. W szczególności nie znajdują w tym
przypadku zastosowania przepisy u.d.i.p. dotyczące tzw. ponownego wykorzystania
informacji publicznej, zamieszczone w rozdziale 2a u.d.i.p. Jak to już bowiem wyżej
wskazano, wyłączenie stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej na
podstawie normy kolizyjnej z art. 1 ust. 2 u.d.i.p. dotyczy całej ustawy – a więc także
jej rozdziału 2a.
Sąd stwierdził, że fakt, iż Towarzystwo znalazło się w posiadaniu informacji (fotokopii
dokumentów) pozyskanych z zasobów archiwalnych Kancelarii Prezydenta RP na
szczególnych zasadach określonych w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach,

nie

obligowało

Towarzystwa

do

dalszego

ich

udostępnienia

Wnioskodawcy na ogólnych zasadach wynikających z ustawy o dostępie do informacji
publicznej. Wskazywane przez stronę skarżącą: szczególne relacje łączące
Wnioskodawcę z WTG, w tym fakt udziału Wnioskodawcy w pozyskaniu przez
Towarzystwo żądanych fotokopii z Archiwum Prezydenta RP, ani nawet fakt realizacji
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tego projektu z wykorzystaniem środków publicznych, pozbawione są w tym
przypadku doniosłości prawnej. W odniesieniu do tych materiałów przez cały czas
aktualny pozostaje bowiem szczególny reżim prawny właściwy dla materiałów
archiwalnych.
Do nieco odmiennych wniosków na gruncie u.n.z.a.a. doszedł Sąd w wyroku
z dnia 11 czerwca 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 313/14. W wyroku tym Sąd podniósł, iż
obowiązujące zasady dostępu do dokumentów zgromadzonych w archiwach
zakładowych lub składnicach akt nie mogą stanowić ograniczenia w dostępie do
informacji publicznej oraz że przepisy art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698
z późn. zm.) oraz wydanego na podstawie art. 17 ust. 2 tejże ustawy rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie
określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów
archiwalnych (Dz. U. Nr 156, poz. 970) nie stanowią unormowań szczególnych (lex
specialis), o jakich mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), które
w zakresie udostępniania wytworzonych przez organy gminy materiałów archiwalnych
zawierających informacje publiczne mogłyby wyłączać lub ograniczać stosowanie
zasad oraz trybu dostępu do takich informacji określonych w ustawie o dostępie do
informacji publicznej – przynajmniej do czasu przekazania tych materiałów do
właściwego archiwum państwowego.
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków
i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz. U. Nr 156, poz.
970) zostało wydane na podstawie art. 17 ust. 2 u.n.z.a.a., mocą którego minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zyskał upoważnienie
(fakultatywne) do określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego
udostępniania materiałów archiwalnych, z uwzględnieniem wymogów, o których mowa
w art. 17 ust. 1a pkt 2 u.n.z.a.a. W ten sposób ustawodawca dopuścił możliwość
wprowadzenia, w drodze aktu podustawowego, wyjątków od statuowanej w art. 17 ust.
1 u.n.z.a.a. zasady, że materiały archiwalne są udostępniane po upływie 30 lat od ich
wytworzenia. Jeszcze dalej idące obostrzenia przewiduje art. 17 ust. 1a u.n.z.a.a.,
w myśl którego niezależnie od wieku materiałów archiwalnych można, w drodze
decyzji, odmówić ich udostępnienia, jeżeli: (1) ich stan fizyczny nie pozwala na
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udostępnienie; (2) udostępnienie miałoby spowodować naruszenie: (a) prawnie
chronionych interesów Państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli, (b) tajemnic
prawnie chronionych. Z kolei w myśl § 1 pkt 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. materiały archiwalne wchodzące do państwowego
zasobu archiwalnego, od których wytworzenia nie upłynęło 30 lat, mogą być
udostępniane w przypadkach uzasadnionych potrzebami nauki i kultury, o ile nie
narusza to prawnie chronionych interesów Państwa, jednostek organizacyjnych
i obywateli oraz tajemnic ustawowo chronionych. Stosownie do § 4 ust. 1 Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. materiały archiwalne
udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu złożony we właściwej
jednostce organizacyjnej wymienionej w § 3 ust. 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r., który to przepis wyszczególnia: (1) archiwa
państwowe; (2) jednostki organizacyjne z powierzonym zasobem archiwalnym; (3)
biblioteki i muzea, które gromadzą i przechowują materiały archiwalne wchodzące do
państwowego zasobu archiwalnego; (4) uczelnie publiczne, których archiwa
zakładowe posiadają zasób historyczny; (5) jednostki publicznej radiofonii i telewizji.
We wniosku należy podać w szczególności: (1) tytuł materiału archiwalnego lub temat,
którego on dotyczy; (2) cel i przewidywany sposób wykorzystania materiału
archiwalnego; (3) nazwę jednostki organizacyjnej oraz imię i nazwisko osoby
ubiegającej się o udostępnienie materiału archiwalnego (§ 4 ust. 2 Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r.). W przypadku, gdy o udostępnienie
materiałów archiwalnych ubiega się jednostka organizacyjna, materiały udostępnia się
osobie fizycznej uprawnionej do reprezentowania tej jednostki organizacyjnej lub
posiadającej pisemne upoważnienie jej właściwego organu (§ 4 ust. 3 Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r.). Zgodnie z § 7 Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. odmowa wcześniejszego
udostępnienia materiałów archiwalnych wymaga pisemnego uzasadnienia.
W ocenie Sąd informacja publiczna może być udostępniana nie tylko na
zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, która normuje
podstawowe tryby dostępu, ale także na zasadach i w trybach szczególnych,
unormowanych w odrębnych ustawach. Sytuacje takie zostały wyraźnie przewidziane
w art. 1 ust. 2 u.d.i.p., zgodnie z którym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów
innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących
informacjami

publicznymi

(pod

warunkiem

że

nie

ograniczają

obowiązków
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przekazywania

informacji

publicznej

do

centralnego

repozytorium

informacji

publicznej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 u.d.i.p.). Cytowany przepis wyraża normę
kolizyjną wyłączającą stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji
publicznej w sytuacji, w której inna ustawa odmiennie reguluje ten sam zakres.
Pozwala to w istocie na wyodrębnienie dwóch zbiorów informacji publicznej –
obejmujących informacje: (1) podlegające udostępnieniu na zasadach i w trybie
określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz (2) ujawniane
w oparciu o unormowania ustaw szczególnych. Adresat wniosku o udostępnienie
informacji publicznej, jeżeli nie może jej udostępnić na podstawie u.d.i.p. ze względu
na konieczność zastosowania odrębnych zasad i trybu z ustawy szczególnej, powinien
o tym fakcie powiadomić wnioskodawcę "zwykłym" pismem (por.: I. Kamińska,
M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz,
Warszawa 2012, uw. 7 do art. 1, s. 28; M. Chmaj [w:] M. Bidziński i in., Ustawa
o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010, art. 1 Nb 11; M.
Jabłoński, Udostępnienie informacji publicznej w trybie wnioskowym, Wrocław 2009,
s. 29). W takim zawiadomieniu powinno się jednocześnie wskazać właściwe przepisy
oraz, w niezbędnym zakresie, zasady (np. wymagane dodatkowe przesłanki) i tryb
dostępu do żądanych informacji wynikające z przepisów szczególnych (por. P.
Sitniewski, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2011, uw.
3 do art. 1 ust. 2).
W doktrynie i orzecznictwie trafnie zwraca się uwagę na potrzebę ścisłej
wykładni art. 1 ust. 2 u.d.i.p. oraz zachowywania, wynikającej stąd, pewnej dozy
ostrożności (wstrzemięźliwości) w kwalifikowaniu odrębnych regulacji jako unormowań
szczególnych wzmiankowanych w tym przepisie. Wskazuje się mianowicie, że istota
odesłania, o którym jest mowa w art. 1 ust. 2 u.d.i.p., dotyczy tylko takiej sytuacji, gdy
odrębna ustawa precyzuje zarówno zasady, jak i tryb dostępu do informacji publicznej,
których zastosowanie wyłączać będzie zasadność ich realizacji na podstawie ustawy
o dostępie do informacji publicznej (zob.: M. Jabłoński, Udostępnienie..., Wrocław
2009, s. 30; wyrok NSA z 20.03.2012 r., I OSK 2451/11, CBOSA). Dodatkowo
podkreśla się, że odrębny tryb i zasady dostępu muszą być określone w akcie
o randze ustawy, a ponadto powinny mieć charakter kompletny, tzn. zapewniający
zainteresowanemu możliwość skutecznego zainicjowania i zakończenia procedury
dostępu do żądanej informacji (M. Jabłoński, Udostępnienie..., s. 30). W konsekwencji
przyjmuje się, że w przypadku takiego zbiegu przepisów, pierwszeństwo mają
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przepisy szczególne normujące dostęp do danej kategorii informacji publicznej, co
wszakże nie wyklucza stosowania w zakresie w nich nieuregulowanym przepisów
u.d.i.p. niesprzecznych z tymi przepisami szczególnymi (por. M. Chmaj [w:]
M. Bidziński i in., Ustawa..., Warszawa 2010, art. 1 Nb 11).
Ponadto Sąd wyjaśnił, iż zgodnie z regułą subsydiarności, ustawa o dostępie do
informacji

publicznej

będzie

miała

zastosowanie

do

udostępniania

aktów

normatywnych (innych aktów prawnych) w zakresie nie uregulowanym ustawą
o ogłaszaniu aktów normatywnych ani innymi przepisami szczególnymi (tu np.:
u.p.z.p.), tj. w odniesieniu do aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących,
aktów prawnych będących w fazie projektowania, a także aktów, które nie podlegają
ogłoszeniu (zob. I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa..., uw. 7 do art. 1, s.
37). Przepisy u.d.i.p. znajdą zastosowanie także wówczas, gdy wniosek dostępowy
dotyczył będzie nie tyle (a przynajmniej: nie tylko) treści aktu normatywnego, ale
przede wszystkim (a przynajmniej: również) jego "postaci", tj. kopii dokumentu
źródłowego, w którym ów akt został pierwotnie utrwalony, np. załącznika do protokołu
sesji rady gminy obejmującego tekst uchwalonej wówczas uchwały (na potrzebę
odróżniania "treści" i "postaci" dokumentu urzędowego, w kontekście udostępniania
informacji publicznej, wskazuje wyraźnie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.i.p.). Pozyskanie
kopii dokumentu urzędowego (jego "postaci") może być w konkretnym przypadku
motywowane np. zamiarem weryfikacji zgodności opublikowanej wersji ("treści") aktu
normatywnego (np. planu miejscowego) z jego pierwotnym źródłem (tu: oryginałem
uchwały rady gminy ów plan wprowadzającej). Obok samego miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego,

jako

aktu

normatywnego

(aktu

prawa

miejscowego), informację publiczną stanowi tez niewątpliwie tzw. dokumentacja
planistyczna, czyli dokumentacja posiadana przez organ i wykorzystywana do
zrealizowania powierzonych jemu prawem zadań, jakimi są sporządzenie projektu
i uchwalenie m.p.z.p. (por.: wyrok WSA z 02.12.2009 r., IV SAB/Wr 62/09; wyrok WSA
z 16.10.2012 r. IV SAB/Wr 61/12; postanowienie WSA z 04.12.2013 r., II SAB/Kr
242/13 – CBOSA; por też Z. Niewiadomski (red.), Planowanie zagospodarowanie
przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2013 art. 30 Nb 6). Taki charakter dokumentacji
planistycznej stanowi pochodną generalnej zasady, że informacjami o sprawach
publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. są także dokumenty tworzone przez
organy władzy publicznej podczas procesu legislacyjnego (por. wyrok WSA
z 22.11.2006 r., II SAB/Wa 59/06, CBOSA). W czasie trwania procedury planistycznej
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zasady i tryb udostępnienia dokumentacji planistycznej wytwarzanej w jej toku
normuje w sposób szczególny (art. 1 ust. 2 u.d.i.p) ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast po jej zakończeniu dokumentacja
planistyczna

podlega

udostępnieniu

na

zasadach

ogólnych.

Samo

bowiem

jednorazowe udostępnienie danej informacji do wiadomości publicznej (np. wyłożenie
jej do publicznego wglądu na określony czas) nie zwalnia z obowiązku późniejszego
jej udostępnienia w trybie wnioskowym, jeżeli w momencie składania takiego wniosku
żądana informacja nie jest już publicznie dostępna. Celem ustawy o dostępie do
informacji publicznej jest bowiem zapewnienie rzeczywistej, a nie tylko formalnej,
możliwości zapoznawania się z informacjami dotyczącymi sfery publicznej. Inna
sprawa, że dostęp do materiałów planistycznych może w określonych przypadkach
podlegać ograniczeniu w myśl art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p., np. z uwagi na potrzebę ochrony
danych osobowych. W takim przypadku – sygnalizowanym w niniejszej sprawie
w uzasadnieniu decyzji organu I instancji – niezbędnym, a zarazem wystarczającym
zabiegiem będzie poddanie udostępnianego dokumentu anonimizacji. Prima facie
może nie wydawać się natomiast jasne, czy dopuszczalne jest ograniczanie dostępu
do dokumentacji planistycznej z powołaniem się na przepisy normujące zasady
dostępu do materiałów archiwalnych – na które wskazano w decyzji organu I instancji.
Innymi słowy, może budzić wątpliwości, czy – a jeśli tak, to ewentualnie w jakim
zakresie (w odniesieniu do całości, czy tylko do niektórych zasobów archiwalnych) –
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym stanowi "inną ustawę określającą
odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi"
w rozumieniu art. 1 ust. 2 u.d.i.p., która tym samym miałaby pierwszeństwo
zastosowania względem ustawy o dostępie do informacji publicznej w odniesieniu do
zawierających takie informacje materiałów archiwalnych. Nie ulega wątpliwości, że
zakresy przedmiotowe obu wymienionych ustaw (o dostępie do informacji publicznej
oraz o narodowym zasobie archiwalnym) – wyznaczone, z jednej strony, zakresem
pojęcia "informacji publicznej", a z drugiej: definicją "materiałów archiwalnych" –
krzyżują się, co w szczególności oznacza, że pewne informacje, posiadające status
informacji publicznej, mogą zarazem stanowić materiał archiwalny, wchodzący w skład
określonego zasobu archiwalnego.
Jest tak dlatego, że "informację publiczną" w rozumieniu ustawy o dostępie do
informacji publicznej stanowi "każda informacja o sprawach publicznych" (art. 1 ust. 1
u.d.i.p.). Przepis ten nawiązuje do konstytucyjnej regulacji statuujące prawo do
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uzyskiwania "informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne" (art. 61 ust. 1 Konstytucji RP). Prawo dostępu do
informacji publicznej ma szeroki zakres, gdyż odnosi się do bardzo ogólnego pojęcia
"sprawy publicznej". Przykładowy katalog informacji publicznych udzielanych na
podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zamieszczony został w art. 6 ust.
1 u.d.i.p. W doktrynie zasadnie wskazuje się, że informacją publiczną jest każda
wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub
odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie
wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem
komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (zob. M. Jaśkowska, Dostęp do
informacji publicznych w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002, s. 28–29). Z kolei
w myśl art. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym materiałami archiwalnymi
wchodzącymi do narodowego zasobu archiwalnego (zwanymi dalej "materiałami
archiwalnymi"),

są

wszelkiego

rodzaju

akta

i

dokumenty,

korespondencja,

dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy
i mikrofilmy,

nagrania

dźwiękowe

i

wideofonowe,

dokumenty

elektroniczne

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) oraz
inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytworzenia, mająca znaczenie jako
źródło informacji o wartości historycznej o działalności Państwa Polskiego, jego
poszczególnych organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz o
jego stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o
działalności organizacji o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym,
zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki, a także o
działalności jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek
organizacyjnych – powstała w przeszłości i powstająca współcześnie. Tak szeroko
zakreślona definicja "materiałów archiwalnych" – a zwłaszcza ta jej część, która
odnosi się do nośników "informacji o działalności Państwa Polskiego, jego
poszczególnych organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz o
jego stosunkach z innymi państwami", a także "o działalności jednostek samorządu
terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych" – obejmuje swym
zakresem

niewątpliwie

także

materiały

zawierające

"informacje

o

sprawach

publicznych" w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. Z tym wszakże zastrzeżeniem, że
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w przypadku materiałów archiwalnych może chodzić wyłącznie o informacje
"o wartości historycznej", wchodzące w skład narodowego zasobu archiwalnego.
W świetle art. 2 u.n.z.a.a. ów zasób ma służyć nauce, kulturze, gospodarce
narodowej oraz potrzebom obywateli (ust. 1), przy czym – w zależności od stosunku
własności materiałów archiwalnych – dzieli się on na: (1) państwowy zasób archiwalny
oraz (2) niepaństwowy zasób archiwalny (ust. 2). Państwowy zasób archiwalny tworzą
materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności m.in. organów
jednostek

samorządu

terytorialnego

oraz

innych

samorządowych

jednostek

organizacyjnych (art. 15 ust. 1 pkt 1a u.n.z.a.a. ). Co istotne, dokumentację
sklasyfikowaną jako materiały archiwalne (stanowiące narodowy zasób archiwalny)
przechowuje się wieczyście (art. 3 u.n.z.a.a.). W konsekwencji dokumentacja
o określonym w przepisach prawa, krótszym czasie przechowywania, nie stanowi
materiału archiwalnego, lecz składa się na tzw. dokumentację niearchiwalną.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.n.z.a.a. dokumentacja powstająca w organach
państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, w organach jednostek
samorządu

terytorialnego

i samorządowych

jednostkach

organizacyjnych

oraz

napływająca do nich jest przechowywana przez te organy i jednostki organizacyjne
przez okres ustalony na podstawie upoważnienia zawartego w ust. 2, po tym zaś
okresie: (1) dokumentacja stanowiąca materiał archiwalny jest przekazywana do
właściwych archiwów państwowych; (2) dokumentacja inna niż wymieniona w pkt 1
może ulec brakowaniu. Na podstawie wzmiankowanej delegacji z art. 5 ust. 2
u.n.z.a.a. – w myśl której minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w drodze
rozporządzenia, ustala zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji ze
względu na okresy jej przechowywania oraz zasady i tryb przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych, a także zasady i tryb brakowania innej
dokumentacji – zostało wydane rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września
2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania
i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do
archiwów państwowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375; dalej jako
"Rozporządzenie MK"). W świetle przepisów tego rozporządzenia dokumentacja
wytwarzana i gromadzona przez organy i jednostki organizacyjne, o których mowa
w art. 5 ust. 1 u.n.z.a., dzieli się na: (1) materiały archiwalne – wchodzące do
państwowego zasobu archiwalnego oraz (2) dokumentację niearchiwalną, tj. inną
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dokumentację, niestanowiącą materiałów archiwalnych (§ 1 ust. 1 Rozporządzenia
MK). Co do zasady materiały archiwalne przekazywane są do właściwego archiwum
państwowego nie później niż po upływie 25 lat od ich wytworzenia (zob. § 10 ust. 1
Rozporządzenia MK). Natomiast dokumentacja niearchiwalna, po upływie okresu
przechowywania określonego we właściwym wykazie akt, podlega brakowaniu, które
polega na ocenie przydatności tej dokumentacji niearchiwalnej do celów praktycznych,
wydzieleniu dokumentacji nieprzydatnej i przekazaniu jej na makulaturę. Materiały
archiwalne do czasu ich przekazania do archiwum państwowego, przechowywane są
w archiwum zakładowym, które to archiwum tworzy się, zgodnie z art. 33. ust. 1
zdanie pierwsze u.n.z.a., w państwowych jednostkach organizacyjnych oraz
w jednostkach samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach
organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne. Jednak również powstająca
w takie jednostce dokumentacja niearchiwalna, do czasu jej poddania procesowi
brakowania, przechowywana jest w archiwum zakładowym – co wynika m.in.
z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn.
zm.; dalej jako "Rozporządzenie PRM"), wydanego na podstawie art. 6 ust. 2b u.n.z.a.
m.in. dla organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te
organy i związki. Wskazane rozporządzenie określa: instrukcję kancelaryjną, sposób
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych
wykazów akt, a także instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (zwaną dalej "instrukcją archiwalną"). Zgodnie z §1 tej ostatniej instrukcji
(stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia PRM), reguluje ona, co do zasady,
postępowanie

w

archiwum

zakładowym

z

"wszelką

dokumentacją

spraw

zakończonych" (niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz
informacji w niej zawartych). Z przepisu tego wynika, że do archiwum zakładowego
przekazywana jest cała dokumentacja wszystkich spraw zakończonych, co potwierdza
treść § 5 instrukcji archiwalnej, w którym, wśród zadań archiwum zakładowego, na
pierwszym miejscu wskazano "przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych
z poszczególnych komórek organizacyjnych" (pkt 1 lit. a). Zgodnie z § 37 instrukcji
kancelaryjnej (stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia PRM) dokumentację
spraw zakończonych uznaje się, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji
archiwalnej, za dokumentację archiwum zakładowego po upływie dwóch lat, licząc od
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pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została
zakończona.
Powyższe – siłą rzeczy jedynie skrótowe i bardzo ogólnikowe – przedstawienie
podstawowych reguł podziału ogółu dokumentacji wytwarzanej przez organy jednostek
samorządu terytorialnego na dwie grupy, tj. na materiały archiwalne oraz
dokumentację

niearchiwalną,

a także

zasad

postępowania

z

tymi

grupami

dokumentacji w zakresie przekazywania ich do archiwum zakładowego, a następnie
(dot. wyłącznie materiałów archiwalnych) do archiwum państwowego, było niezbędne
do ustalenia wzajemnych relacji pomiędzy szczególnymi zasadami udostępniania
materiałów archiwalnych, ustanowionymi na kanwie przywołanej wyżej regulacji art. 17
u.n.z.a., a ustawą o dostępie do informacji publicznej – w kontekście normy kolizyjnej
z art. 1 ust. 2 u.d.i.p.
Sąd stwierdził, że:
– art. 17 ust. 1 u.n.z.a. statuujący zasadę, że materiały archiwalne są
udostępniane po upływie 30 lat od ich wytworzenia – a co za tym idzie: również
stanowiąca wyjątek od tej zasady regulacja Rozporządzenia MKiDN określająca
szczególne wypadki i tryb wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych –
odnoszą się, expressis verbis, tylko do materiałów archiwalnych. Tym samym nie
znajdują zastosowania w kwestiach dostępu do przechowywanej w archiwum
zakładowym tzw. dokumentacji niearchiwalnej. W konsekwencji organ, odmawiając
udostępnienia określonych materiałów z archiwum z powołaniem się na unormowania
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym lub Rozporządzenia MKiDN winien
wykazać, że żądane dokumenty rzeczywiście stanowią materiały archiwalne
w rozumieniu tej ustawy (z przywołaniem konkretnej podstawy prawnej dokonania
takiej kwalifikacji);
– literalne brzmienie definicji legalnej "materiałów archiwalnych" – w której mówi
się o dokumentacji nie tylko "powstałej w przeszłości", ale także "powstającej
współcześnie" (zob. art. 1 in fine u.n.z.a.) – może prowadzić do wniosku, że dana
dokumentacja, spełniająca pozostałe kryteria wymienione w tej definicji (związane
z posiadaniem wartości historycznej itd.) zyskuje status dokumentacji stanowiącej
materiał archiwalny – w tym sensie, iż podlega rygorom właściwym dla tej kategorii
materiałów, na czele z obowiązkiem wieczystego przechowywania (art. 3 u.n.z.a.) –
już od chwili jej powstania (wytworzenia). Nie sposób jednak przyjąć, aby art. 17 ust. 1
u.n.z.a. miał dotyczyć tak rozumianych materiałów archiwalnych, gdyż oznaczałoby to
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konieczność przyjęcia, iż każda tego rodzaju dokumentacja, co do zasady, nie
podlega udostępnieniu przez cały trzydziestoletni okres od dnia jej wytworzenia licząc,
a więc także w okresie, w którym niezbędne jest jej praktyczne, bieżące
wykorzystywanie do celów, dla jakich została wytworzona. Taką wykładnię, jako
prowadząca do niedających się zaakceptować skutków (argumentum ad absurdum),
należy zdecydowanie odrzucić. W efekcie trzeba przyjąć, że przepis art. 17 u.n.z.a.
może znaleźć zastosowanie jedynie do materiałów archiwalnych znajdujących się już
we właściwych archiwach;
– niezależnie od powyższego, istotne względy natury aksjologicznej nie
pozwalają, zdaniem Sądu, przyjąć, iżby unormowania art. 17 ust. 1 u.n.z.a. oraz
wykonawczego rozporządzenia MKiDN mogły wyłączać lub ograniczać możliwość
uzyskania dostępu, na zasadach określonych w ustawie o dostępie od informacji
publicznej, do materiałów archiwalnych zawierających informację publiczną –
przynajmniej do czasu ich przekazania do archiwum państwowego, a więc przez okres
ich przechowywania w archiwum zakładowym. Jeśli się zważy, że materiały
archiwalne – lege non distinguente, także te obejmujące informację publiczną – mogą
zostać przekazane do archiwum zakładowego zaraz po uznaniu danej sprawy za
"zakończoną" w rozumieniu § 37 instrukcji kancelaryjnej oraz § 1 i § 5 pkt 1 lit. a
instrukcji archiwalnej (a więc w praktyce np. niezwłocznie po uostatecznieniu się lub
uprawomocnieniu decyzji administracyjnej kończącej daną sprawę), to wyłączenie
w odniesieniu do takiej dokumentacji, z chwilą jej przekazania do archiwum
zakładowego, możliwości uzyskania dostępu na zasadach określonych w u.d.i.p.
stanowiłoby nadmierne, nieproporcjonalne i niczym nie uzasadnione ograniczenie
konstytucyjnego prawa do uzyskania informacji publicznej;
– sygnalizowany problem potencjalnej kolizji przepisów u.d.i.p. oraz u.n.z.a.
został już dostrzeżony w orzecznictwie, w którym zajęto też podobne stanowisko,
w świetle którego obowiązujące zasady dostępu do dokumentów zgromadzonych
w archiwach zakładowych lub składnicach akt nie mogą stanowić ograniczenia
w dostępie do

informacji

publicznej.

Odmienne stanowisko

prowadziłoby do

całkowitego lub prawie całkowitego uniemożliwienia realizacji, w odniesieniu do
dokumentacji zgromadzonej w takich zasobach, ustawy o dostępie do informacji
publicznej i konstytucyjnej zasady gwarantującej taki dostęp (por. wyrok WSA
z 12.05.2014 r., II SAB/Kr 98/14, CBOSA);
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– z tych wszystkich względów należy, w ocenie Sądu, przyjąć, że przepisy art. 17 ust.
1 u.n.z.a. oraz wydanego na podstawie art. 17 ust. 2 u.n.z.a. Rozporządzenia MKiDN
nie stanowią unormowań szczególnych (lex specialis), o jakich mowa w art. 1 ust. 2
u.d.i.p., które w zakresie udostępniania wytworzonych przez organy gminy materiałów
archiwalnych zawierających informacje publiczne mogłyby wyłączać lub ograniczać
stosowanie zasad oraz trybu dostępu do takich informacji określonych w ustawie
o dostępie do informacji publicznej – przynajmniej do czasu przekazania tych
materiałów do właściwego archiwum państwowego.
W wyroku z dnia 5 listopada 2014 r., sygn. akt IV SAB/Po 57/14 Sąd wskazał,
że organ administracji publicznej nie ma obowiązku udostępniać informacji publicznej,
w formie i w sposób wskazany we wniosku, jedynie wówczas, gdy znajduje się ona
w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czy zakres żądania wyrażony we wniosku o jej
udostępnienie i zakres informacji znajdujący się w BIP uprawnia do twierdzenia, iż są
one identyczne. Uzasadniając powyższe Sąd zauważył, że dostęp do informacji
publicznej realizowany jest w pierwszej kolejności przez wgląd do dokumentów
zawierających taką informację. Wniosek zainteresowanego powoduje po stronie
dysponenta informacji obowiązek jej udostępnienia wtedy, gdy informacja ta nie
została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w obiegu publicznym, co nie pozwala
zainteresowanemu zapoznać się z jej treścią inaczej niż wskutek złożenia wniosku do
odpowiedniego

organu

o

udzielenie

informacji

(wyrok

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r. sygn. akt OSK 205/04, LEX nr 158987;
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2008 r.
sygn. akt II SAB/Wa 28/08, LEX nr 516086; postanowienie Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2010 r. II SAB/Wa 18/10, LEX nr
668288). Dysponent informacji nie ma zatem obowiązku jej udostępnienia wtedy, gdy
informacja ta została wcześniej udostępniona i funkcjonuje w obiegu publicznym, co
pozwala zainteresowanemu zapoznać się z jej treścią. W przeciwnym razie, w świetle
obowiązujących przepisów, zobowiązany jest ją wnioskodawcy udostępnić. W świetle
powyższego Sąd uznał, że wskazanie przez organ, że są opracowywane
oświadczenia majątkowe wskazanych osób celem ich przyszłej publikacji w BIP
(abstrahując od faktu, że minął już termin w jakim winny być one opublikowane
w Biuletynie) nie wypełnia przesłanki udostępnienia informacji publicznej. Skoro
oświadczenia nie zostały jeszcze opublikowane, to obowiązkiem organu było
udostępnienie informacji publicznej Skarżącemu, nie zaś informowanie o zamiarze
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publikacji w BIP. Tym samym, wbrew twierdzeniom organu, nie można stwierdzić, że
organ nie pozostaje w bezczynności w sytuacji, gdy wprawdzie odpowiada na wniosek
strony, jednakże nie udostępnia mu żądanej informacji, a jedynie informuje o zamiarze
publikacji w BIP. Nota bene stwierdzić należy, że po pierwsze – organ nie wskazuje
przy tym nawet terminu owej publikacji, po wtóre – anonimizacji oświadczenia
majątkowego polegająca na usunięciu zaledwie kilku danych wrażliwych nie jest z całą
pewnością czynnością czasochłonną i przy odrobinie dobrej woli organ jeszcze tego
samego dnia, zamiast informować o planowanej publikacji w BIP, mógł informacje po
prostu opublikować.
Za informację publiczną w wyroku z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt
IV SAB/Po 58/14 Sąd uznał, informację o wysokości wynagrodzenia rzecznika
prasowego Wojewody W. (funkcjonariusza publicznego), tj. pełnej wysokości środków
publicznych, jakie co miesiąc są wydatkowane na rzecznika wraz ze wszystkimi
dodatkami do jego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż pojęcie informacji publicznej w polskim
porządku ma bardzo szeroki charakter. Jest nią także wysokość wynagrodzenia
urzędników. Ich pensje są wypłacane z zasobów publicznych na rzecz osób
pełniących funkcje w administracji (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 30 lipca 201r r.
sygn. akt II SAB/Gd 64/14 - dostępny jw.). Sąd wskazał, iż okolicznością bezsporną
jest, że Wojewoda W. jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji
publicznej, bowiem wojewoda wykonuje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego
oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie, a dyrektor generalny
urzędu wojewódzkiego jedynie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie urzędu, jak to
wynika z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w
województwie (Dz.U. nr 31, poz. 206, z późn. zm.). Istotne jest, że dysponuje
określonymi danymi, co niewątpliwie ma miejsce w niniejszej sprawie. Sąd zwrócił
uwagę, że prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne to jedno z podstawowych, umocowanych w art. 61
Konstytucji, praw i wolności politycznych. Ograniczenie tego prawa, zgodnie z art. 61
ust. 3 Konstytucji, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach
ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę
porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego
państwa. Ta konstytucyjna zasada znalazła swoje odzwierciedlenie w przepisach art.
1 i art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stwierdzających m.in., że każda
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informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega
udostępnieniu, a każdy jest uprawniony do uzyskania informacji publicznej bez
potrzeby

wykazywania

interesu

prawnego

lub

faktycznego.

Tylko

wyraźne

ograniczenie ustawowe może prowadzić do naruszenia prawa do informacji
publicznej. Przepis art. 6 powołanej ustawy zawiera katalog informacji podlegających
ujawnieniu. Użycie słów "w szczególności" na wstępie tego przepisu wskazuje, że nie
jest to katalog zamknięty. Dlatego też określenie, czy jakaś informacja jest informacją
publiczną nie może sprowadzać się do tego, czy informacja ta odpowiada literalnie
zapisowi któregoś z punktów art. 6 ustawy. Wskazać również należy, co podkreślono
powyżej, że informacją publiczną w rozumieniu ustawy jest każda wiadomość
wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych. Sąd podkreślił, że w odniesieniu
do informacji dotyczących działalności instytucji publicznych mamy do czynienia z
daleko idącym przenikaniem się sfery informacji odnoszących się do działań tych
instytucji jako takich oraz informacji o zachowaniach funkcjonariuszy publicznych, w
tym także obejmujących sferę życia prywatnego tych osób. Przeprowadzenie
jednoznacznej i precyzyjnej cezury nie jest w takich wypadkach możliwe, należy przy
tym założyć, że ustawodawca konstytucyjny czerpał swoje inspiracje w tym zakresie z
ukształtowanego dorobku i standardów demokratycznych. Wartość, jaką stanowi
transparentność życia publicznego, przeważa nad bezwzględną ochroną prawa do
życia prywatnego osób publicznych. Sposób interpretacji pojęć konstytucyjnych o
niedookreślonym

zakresie

semantycznym

powinien

uwzględniać

standardy

przyjmowane we wspólnej przestrzeni prawnej państw demokratycznych. W
konsekwencji punktem odniesienia oceny wyznaczającej granice dopuszczalnej
ingerencji (w świetle art. 31 ust. 3 i art. 61 ust. 3 Konstytucji) jest taka treść
konstytucyjnego prawa do informacji, które zgodnie z przyjmowanymi standardami
rozumiane jest szerzej - jako odnoszące się również do informacji ze sfery życia
prywatnego osób pełniących funkcje publiczne, o ile mają one związek z działalnością
publiczną (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r. sygn. akt K
17/05, OTK-A 2006/3/30). Także orzecznictwo sądów administracyjnych opowiada się
za jawnością wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na wynagrodzenia
osób pełniących funkcje publiczne. Pogląd ten uzyskał akceptację m.in. w wyroku
WSA we Wrocławiu z dnia 25 października 2012 r. sygn. akt IV SA/Wr 383/12 dotyczącym wynagrodzenia kanclerza szkoły wyższej, w wyroku WSA w Warszawie z
dnia 8 listopada 2010 r. sygn. akt II SAB/Wa 204/10, w wyrokach WSA w Warszawie z

140
dnia 14 grudnia 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 246/11 z dnia 7 lipca 2011 r. sygn. akt VIII
SAB/Wa 23/11 - dotyczących wynagrodzenia wójta gminy i innych pracowników
samorządowych, w wyroku WSA w Warszawie z dnia 8 listopada 2010 r. sygn. akt II
SAB/Wa 204/10 - dotyczącym wynagrodzenia pracowników straży miejskiej (wszystkie
orzeczenia dostępne w Internecie - jw.).
Natomiast w wyroku z dnia 2 lipca 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 366/14 Sąd
podniósł, iż za informację publiczna nie można uznać całości akt określonej sprawy
prowadzonej przez organ władzy publicznej. Sąd uzasadniając powyższe podniósł, iż
w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się, że akta jako zbiór
różnego rodzaju informacji, tj. takich, które są informacja publiczną, i takich, które jej
nie stanowią, nie są w całości informacją publiczną i nie powinny być co do zasady
w całości udostępniane (patrz: I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska "Ustawa o
dostępie do informacji publicznej. Komentarz praktyczny", s. 21). Stanowisko to
umacnia brzmienie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Przepis ten określa jedno z uprawnień tworzących prawo do informacji publicznej jako
uprawnienie do wglądu do dokumentów. Podkreślić należy, iż norma zawarta w art. 3
ust. 1 pkt 2 udip nie reguluje dostępu do akt sprawy. Jest to zatem unormowanie
istotnie różniące się od regulacji zawartych w ustawach procesowych, w tym
przykładowo w art. 73 § 1 K.p.a., w którym to przepisie jest mowa o "umożliwieniu
stronie przeglądania akt sprawy". Udostępnianie akt sprawy przewidują także przepisy
art. 156 § 1 i § 5a Kodeksu postępowania karnego. Tak więc zarówno wykładnia
gramatyczna art. 3 ust. 1 pkt 2, jak i wykładnia systemowa, nie pozwalają na
utożsamienie "wglądu do dokumentów" z "wglądem do akt sprawy", czy też z "prawem
przeglądania akt sprawy". Abstrahując od żądania zgłoszonego w niniejszej sprawie
(wnioskodawca domagał się udostępnienia do wglądu oraz skopiowania części akt
zakończonego postępowania przygotowawczego) zauważyć trzeba, iż nie ma podstaw
do twierdzenia jakoby "prawo dostępu do akt sprawy" wynikało z art. 3 ust. 1 pkt 1
udip (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 października
2009 r., sygn. akt I OSK 714/09, z dnia 16 kwietnia 2010 r., sygn. I OSK 83/10 i z dnia
14 lutego 2013 r., sygn. akt I OSK 2662/12, wszystkie dostępne w Centralnej Bazie
Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Ponadto uchwałą z dnia 9 grudnia 2013r., w
sprawie I OPS 7/13 Naczelny Sąd Administracyjny ( dalej NSA) w składzie siedmiu
sędziów, orzekł, iż "żądanie udostępnienia przez prokuratora akt sprawy jako zbioru
materiałów zakończonego postępowania przygotowawczego nie jest wnioskiem o
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udostępnienie informacji publicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej".

NSA uzasadniając tę tezę

podniósł, iż za takim stanowiskiem przemawiają konstytucyjne zasady zawarte w art.
30 , 32 ust.1 i art. 47 Konstytucji oraz treść art. 1 ust.2 udip Ten ostatni przepis
stanowi, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie naruszają
przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji
będących informacjami publicznymi. Oznacza to , że przepisów tej ustawy nie stosuje
się wyłącznie wtedy, gdy są one nie do pogodzenia z przepisami ustaw szczególnych,
które w sposób odmienny regulują zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.
Przepisami takimi są np. art. 73 - 74 K.p.a. , 156 i 321 K.p.k., § 94 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów
powszechnych ( Dz. U. Nr 38 , poz. 249 ze zm.), art. 525 K.p.c., czy też art. 12a § 2
P.p.s.a.. Dalej Sąd wyjaśnił, iż z przedstawionych wcześniej rozważań wynika
ponadto, że ustawodawca, co do którego zakładamy walor racjonalności, ilekroć
przewiduje, że określony podmiot może , czy też powinien mieć dostęp do akt
jakiegokolwiek postępowania , wyraźnie reguluje to w przepisach ustawy. Przepisy
ustawy o dostępie do informacji publicznej nie zawierają takiego uregulowania.
Na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej w aspekcie
przedmiotowym częste problemy organy mają z rozróżnieniem czy w sprawie mamy
do czynienia z informacją prostą czy przetworzoną.
W wyroku z dnia 5 listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 989/14 Sąd wskazał, iż
informacją prostą jest informacja, której zasadnicza treść nie ulega zmianie przed jej
udostępnieniem. Natomiast informacja przetworzona jest jakościowo nową informacją
nieistniejącą dotychczas w przyjętej ostatecznie treści i postaci, chociaż jej źródłem są
materiały znajdujące się w posiadaniu zobowiązanego. Składa się na nią pewna suma
informacji publicznej prostej, dostępnej bez wykazywania przesłanki interesu
publicznego. Ze względu jednak na treść żądania, udostępnienie wnioskodawcy
konkretnej informacji publicznej nawet o wspomnianym wyżej prostym charakterze,
wiązać się może z potrzebą przeprowadzenia odpowiednich analiz, zestawień,
wyciągów, usuwania danych chronionych prawem. W jej efekcie powstaje nowy,
przetworzony dokument czy zespół danych, nieistniejący do momentu jego
wytworzenia na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Sąd zwrócił ponadto
uwagę, że jeżeli utworzenie nowego zestawienia w oparciu o informacje proste
wymaga takiego nakładu środków i zaangażowania pracowników, które negatywnie
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wpływa na tok realizacji ustawowych zadań nałożonych na zobowiązanego do
udostępnienia informacji publicznej, a w szczególności, gdy wymaga to analizowania
całego zasobu posiadanych dokumentów w celu wybrania tylko tych, których oczekuje
wnioskodawca, to czynności podejmowane w tym zakresie wskazywać będą na
proces tworzenia jakościowo nowej informacji, a więc informacji przetworzonej. Nowe
zestawienie informacji nie stanowi informacji przetworzonej tylko wtedy, gdy jego
wytworzenie nie wymusza analizowania posiadanego zasobu dokumentów i wyboru
tylko niektórych dokumentów z tego zasobu według określonych kryteriów. Informacja
przetworzona jest jakościowo nową informacją nieistniejącą dotychczas w przyjętej
ostatecznie treści i postaci, chociaż jej źródłem są materiały znajdujące się w
posiadaniu zobowiązanego.
Odnosząc się do podmiotowego aspektu wskazać należy, iż w wyroku z dnia
13 listopada 2014 r. IV SAB 80/14 Sąd uznał, iż Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w P. jest podmiotem obowiązanym do udzielania informacji publicznej.
Uzasadniając swoje stanowisko Sąd zwrócił uwagę, że katalog podmiotów
zobowiązanych do udostępniania informacji publicznych określony został w art. 4
ustawy o dostępie do informacji publicznej. W myśl ust. 1 pkt 5 tego przepisu
obowiązek ten ciąży w szczególności na osobach prawnych, w których Skarb Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego posiadają pozycję dominującą w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. nr 50, poz. 331 ze zm.), a także na podmiotach reprezentujących inne niż
państwowe

i samorządowe

jednostki

organizacyjne,

które

wykonują

zadania

publiczne. Zgodnie z art. 4 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
pozycję taką ma podmiot, który posiada kontrolę nad przedsiębiorcą, wyrażającą się
m.in.

w dysponowaniu

bezpośrednio

lub

pośrednio

większością

głosów

na

zgromadzeniu wspólników. Jak wynika z załączonego do akt sprawy odpisu z KRS
Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w P. jedynym wspólnikiem, a więc
właścicielem jest Miasto P. Nie ulega zatem wątpliwości, że Miasto P. dysponuje
większością głosów na zgromadzeniu wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w P. Sp. z o.o. Tym samym Spółkę tę, jako osobę prawną, w której
jednostka samorządu terytorialnego posiada pozycję dominującą w rozumieniu
przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uznać należy za podmiot, na
którym ciąży obowiązek udostępniania informacji publicznych.
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Odnośnie podmiotowego aspektu dostępu do informacji publicznej warto też
zwrócić uwagę na wyrok z dnia 9 lipca 2014 r., sygn. akt IV SAB/Po 30/14, w którym to
wyroku Sąd uznał, że Związek G. W. R. P. jest podmiotem obowiązanym do
udzielenia informacji publicznej. Uzasadniając swój pogląd Sąd wskazał, że zgodnie z
treścią art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do udostępniania
informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania
publiczne, w szczególności:
1) organy władzy publicznej,
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne
samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki
organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które
wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne,
w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu
gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów
o ochronie konkurencji i konsumentów.
Dalej Sąd wskazał, iż poza tym, obowiązane do udostępnienia informacji
publicznej są organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu
ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz.
1080, z późn. zm.), oraz partie polityczne (ust. 2 tego przepisu). Podmioty te mają
obowiązek udostępnienia informacji publicznej wtedy, gdy są w jej posiadaniu (ust. 3).
W przypadku innych podmiotów wykonujących zadania publiczne ustawa
ograniczyła obowiązek udostępnienia informacji do podmiotów wykonujących zadania
publiczne lub dysponujących majątkiem publicznym oraz osób prawnych, w których
Skarb Państwa posiada pozycję dominującą. Przykładowe wyliczenie podmiotów
zobowiązanych w art. 4 ust. 1 ustawy w punktach od 1 do 5 jest poprzedzone ogólnym
wyrażeniem, że są to "władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania
publiczne", co oznacza, że przy dokonywaniu oceny, czy dany podmiot jest
zobowiązany do udostępniania informacji publicznej, konieczne jest w każdym
wypadku ustalenie, czy podmiot ten mieści się w tym ogólnym pojęciu "władze
publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne". Sąd w składzie
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rozpoznającym niniejszą sprawę podziela w całości pogląd wyrażony w wyroku NSA
z dnia 18 sierpnia 2010 r., I OSK 851/10 (publ. LEX nr 737513), że termin "zadania
publiczne" jest pojęciem szerszym od terminu "zadań władzy publicznej" (art. 61
Konstytucji RP). Pojęcia te różnią się przede wszystkim zakresem podmiotowym
bowiem zadania władzy publicznej mogą być realizowane przez organy tej władzy lub
podmioty, którym zadania te zostały powierzone w oparciu o konkretne i wyrażone
unormowania ustawowe. Pojęcie "zadanie publiczne" użyte w art. 4 powołanej ustawy
zamiast pojęcia "zadanie władzy publicznej" użytego w art. 61 Konstytucji RP ignoruje
element podmiotowy i oznacza, że zadania publiczne mogą być wykonywane przez
różne podmioty niebędące organami władzy i bez konieczności przekazywania tych
zadań. Tak rozumiane "zadanie publiczne" cechuje powszechność i użyteczność dla
ogółu a także sprzyjanie osiąganiu celów określonych w Konstytucji lub ustawie.
Wykonywanie zadań publicznych zawsze wiąże się z realizacją podstawowych
publicznych praw podmiotowych obywateli. W tym miejscu zgodzić należy się
z poglądem, że art. 4 u.d.i.p. określając podmioty zobowiązane do jej udzielenia nie
podlega wykładni rozszerzającej. Należy bowiem zauważyć, że ustawa o dostępie do
informacji publicznej reguluje zakres podmiotowy obowiązku udostępniania informacji
publicznej szerzej niż art. 61 Konstytucji RP (uchwała NSA z dnia 11 kwietnia 2005 r.,
l OPS 1/05, ONSAiWSA 2005/4/63). Dokonując powyższej oceny Sąd miał na
uwadze, że Związek G.W.RP - jak wynika z art. 84 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze
zm., zwanej u.s.g.) - jest stowarzyszeniem do których stosuje się odpowiednio
przepisy Prawa o stowarzyszeniach, z tym że dla założenia stowarzyszenia
wymaganych jest co najmniej 3 założycieli. Podnieść należy, iż zgodnie z art. 84 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz
obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również
z powiatami i województwami. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym,
trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach - tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 ze
zm.). Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z
ofiarności publicznej (art. 33 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach). Stowarzyszenie może
otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach (art. 35
Prawa o stowarzyszeniach).
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Związek G.W.RP pominął jednak brzmienie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dostępie
do informacji publicznej, zgodnie z którym do udzielenia informacji publicznej
zobowiązane są podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby
prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe
jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
Definicję ustawową pojęcia organów jednostek samorządu terytorialnego zawiera art.
5 § 2 pkt 6 K.p.a., zgodnie z którym o ile w kodeksie jest mowa o organach jednostek
samorządu terytorialnego - rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa,
związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę,
marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w
imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a
ponadto samorządowe kolegia odwoławcze. Niewątpliwie zatem przyjąć należy, że
zarząd związku międzygminnego, jako jego organ wykonawczy (art. 73 ustawy o
samorządzie gminnym), stanowi organ władzy publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt
1 ustawy. (Zob. II SAB/Gd 274/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 05.03.2014r., publ.
CBOSA) Także w doktrynie prezentowany jest pogląd, który Sąd orzekający podziela,
że

organami jednostek samorządu

terytorialnego

są

m.in. organy

związku

międzygminnego (dobrowolnego) utworzonego przez zainteresowane gminy w celu
wspólnego wykonywania zadań publicznych (art. 64 ust. 1 u.s.g.) lub związku
komunalnego utworzonego w wykonaniu obowiązku ustawowego (art. 64 ust. 4 u.s.g.).
Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku (art. 69
u.s.g.), organem wykonawczym - zarząd związku (art. 73 u.s.g.), z tym że do
przewodniczącego zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wójta lub
burmistrza (por. uchwała składu pięciu sędziów NSA w Warszawie z dnia 18 grudnia
2000 r.,OPK 19/00, ONSA 2001, nr 3, poz. 103) Jednocześnie jednak przyjmuje się,
że organami samorządu terytorialnego w rozumieniu komentowanego przepisu (a więc
art.5 K.p.a.) nie są organy stowarzyszenia gmin utworzonego w celu wspierania idei
samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów (art. 84 u.s.g.). Stosuje się
do nich bowiem przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), a zatem mogą być
zaliczone do organów organizacji społecznych. (tak: Andrzej Wróbel, Komentarz
aktualizowany do art.5 Kodeksu postępowania administracyjnego w programie LEX)
Także w judykaturze jest już ukształtowana linia orzecznicza. Na przykład w wyroku
NSA w Warszawie z dnia 18.11.2013r. o sygn. akt I OSK 1558/13 (publ. CBOSA)
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wskazano, że z art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. wynika, że obowiązek informacyjny
przewidziany w omawianej ustawie spoczywa nie tylko na władzy publicznej lecz
każdym podmiocie, który wykonuje zadania publiczne lub dysponuje majątkiem
publicznym. Skoro w art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. mowa jest ogólnie o podmiotach
wykonujących zadania publiczne, to podmiotów zobowiązanych do udzielenia
informacji publicznej nie można utożsamiać wyłącznie z jednostkami organizacyjnymi,
o jakich mowa w przepisach K.p.a. czy ustawy P.p.s.a. Gdyby ustawodawca zamierzał
wprowadzić w tym zakresie jakiekolwiek ograniczenia, to przewidziałby to wprost.
Żadnych ograniczeń co do zakresu podmiotowego obowiązku informacyjnego nie
można domniemywać. Ten sam tok rozumowania zaprezentowano w wyroku WSA w
Gdańsku z dnia 28.08.2013r. o sygn. akt II SAB/Gd 129/13 (publ. CBOSA), gdzie
stwierdzono, iż podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej nie są
wyłącznie władze publiczne, ale również podmioty wykonujące zadania publiczne,
niebędące organami władzy publicznej, nawet jeżeli posiadają informację, której same
nie wytworzyły, ale wykorzystują ją w wykonywaniu tych zadań. Podobne stanowisko
zajął też WSA w Opolu w wyroku z dnia 22.07.2013r. o sygn.akt II SAB/Op 41/13,
publ. LEX nr 1348570, wskazując, iż sformułowanie przepisu art. 4 ust. 1 u.d.i.p. przez
użycie zwrotu "w szczególności" należy rozumieć w ten sposób, że każdy podmiot jest
zobowiązany do udostępniania informacji publicznej, jeśli wykonuje zadania władzy
publicznej lub dysponuje majątkiem publicznym. Działalność Związku G. W. RP
określona została w statucie (§ 7 statutu). W § 7 ust.1 statutu wskazano, że celem
Związku jest wspieranie idei samorządności terytorialnej, obrona wspólnych interesów
gmin wiejskich, dążenie do ich społeczno-gospodarczego rozwoju, w tym również
wspieranie działalności naukowej i oświatowej orz kulturalnej, a także kultury fizycznej
i sportu. Z kolei w § 7 ust.2 statutu zapisano, że celem Związku jest reprezentacja
interesów gmin wiejskich oraz ich mieszkańców. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 7
ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne
obejmują sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia
warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów
pobudzania aktywności obywatelskiej. Ponadto art. 166 ust. 1 Konstytucji RP stanowi,
iż zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są
wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne. Wobec
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powyższego Stowarzyszenie wykonuje zadania własne gminy jakim jest wspieranie
idei samorządu terytorialnego.
Podkreślić należy, iż analiza § 7 statutu ZGWRP prowadzi do wniosku, że cel
Związku jest szerszy niż tylko wspieranie idei samorządności terytorialnej i obrona
wspólnych interesów. Celem Związku jest bowiem także reprezentacja interesów
mieszkańców, wspieranie działalności naukowej i oświatowej oraz kulturalnej, a także
kultury fizycznej i sportu. Tym samym nie można przyjąć, iż celem ZGWRP jest
jedynie wspieranie idei samorządności terytorialnej i obrona wspólnych interesów.
W konsekwencji nie można uznać, że ZGWRP nie jest organem samorządu
terytorialnego.
Ponadto wskazać należy, iż sprawy rozwoju regionalnego stanowią dział
administracji rządowej, co wprost wynika z regulacji art. 5 pkt 18a ustawy z dnia
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 65,
poz. 437 ze zm.). Natomiast w myśl art. 23 a pkt. 9 ustawy o działach administracji
rządowej dział rozwój regionalny obejmuje sprawy współpracy z jednostkami
samorządu terytorialnego oraz organizacjami je zrzeszającymi, a także z partnerami
społeczno-gospodarczymi, w zakresie dotyczącym rozwoju społeczno-gospodarczego,
regionalnego i przestrzennego kraju.
Należy także zwrócić uwagę na regulację zawartą w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z
2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.). W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie działalnością pożytku publicznego jest działalność
społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy
działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego. Do sfery zadań publicznych ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie zalicza zadania w zakresie m.in. działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych a także działalności na rzecz
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie
określonym w pkt 1-32 (art. 4 ust. 1 pkt 13 i 33 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie). Zwrócić należy również uwagę, iż zgodnie z art. 5 ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji
publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4,
we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
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3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów
administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym
zadaniom

tych

organów.

Współpraca

o

której

mowa

wyżej

odbywa

się

w szczególności w formach m.in. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (art. 5 ust. 2 pkt 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). (patrz wyrok WSA
w Poznaniu z dnia 19.12.2013r. o sygn. IV SAB/Po 88/13, publ. CBOSA).
Rozpoznając niniejszą sprawę należy mieć również na uwadze kwestie
finansowania działalności ZGWRP. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek
członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności,
dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej (art. 33 ust. 1 Prawa
o stowarzyszeniach). Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad
określonych w odrębnych przepisach (art. 35 Prawa o stowarzyszeniach).
W myśl § 34 Statutu na fundusze Związku składają się:
1) składki oraz opłaty członkowskie,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) wpływy z działalności statutowej Związku,
4) wpływy z ofiarności publicznej,
5) dotacje i subwencje oraz granty,
6) wpływy z majątku Związku.
Zgodnie ze słownikiem języka polskiego subwencja (dotacja) jest to bezzwrotna
pomoc finansowa udzielona przedsiębiorstwu, instytucji lub organizacji ze środków
publicznych. Ponadto wskazać należy, iż dochodem ZGWRP są m.in. składki
członkowskie uiszczane przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie (§ 10 ust.1 Statutu),
które to składki w istocie pochodzą z dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
Zwrócić również należy uwagę na art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
zgodnie z którym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze
współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. W myśl ust. 2 gminy,
związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą
sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy,
w tym pomocy finansowej.
W świetle powyższego, zdaniem składu orzekającego, trudno byłoby uznać, że
ZGWRP nie prowadzi działalności publicznoprawnej i nie należy do kategorii
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podmiotów, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.
W

świetle powyższych

rozważań

Sąd uznał, że

ZGWRP

jest

podmiotem

zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej.
14.

Sprawy z zakresu nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego.
Problematyka nadzoru nad samorządem terytorialnym uregulowana jest

w ustawach samorządowych tj.:
ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz.

1.

594 j.t. z późn. zm., zwanej dalej: U.s.g.) w rozdziale 10, art. 85 – 102a;
ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013,

2.

poz. 595 j.t. z późn. zm., zwanej dalej: U.s.p.) w rozdziale 8, art. 76 - 90a;
ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013,

3.

poz. 596 j.t. z późn. zm., zwanej dalej: U.s.w.) w rozdziale 7, art. 78 - 88a.
Jednocześnie sprawy z zakresu nadzoru nad samorządem terytorialnym objęte są
symbolami spraw 640 i 641, a dokładnie:
I.

symbol 6401 obejmuje sprawy ze skarg organów nadzoru na uchwały rady

gminy (art. 93 ust. 1 U.s.g.)
II.

symbol 6402 obejmuje sprawy ze skarg organów nadzoru na uchwały rady

powiatu (art. 81 U.s.p.)
III.

symbol 6403 obejmuje sprawy ze skarg organów nadzoru na uchwały sejmiku

województwa (art. 82 U.s.w.)
IV.

symbol 6411 obejmuje sprawy ze skarg organów gminy na rozstrzygnięcia

nadzorcze dotyczące gminy (art. 91 U.s.g.)
V.

symbol 6412 obejmuje sprawy ze skarg organów powiatu na rozstrzygnięcia

nadzorcze dotyczące powiatu (art. 79 U.s.p.)
VI.

symbol 6413 obejmuje sprawy ze skarg organów samorządu województwa na

rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące województwa (art. 82 U.s.w.).
Ad. I.
Sprawy ze skarg organów nadzorczych na uchwały rady gminy.
W

zakresie

omawianej

problematyki

do

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Poznaniu, Wydziału IV (zwanego dalej: WSA, Sąd) wpłynęły
w 2014 r. 22 sprawy, przy czym zakończonych sprawy jest: 10. W ramach tych spraw
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w

2

sprawach

orzeczono

o stwierdzeniu

nieważności

zaskarżonej

uchwały,

w 1 sprawie skargę oddalono, zaś w 6 sprawach stwierdzono wydanie uchwały
z naruszeniem prawa i w 1 sprawie stwierdzono niezgodność z prawem zaskarżonego
aktu.
Ad. II. i III.
Sprawy ze skarg organów nadzoru na uchwały rady powiatu i uchwały sejmiku
województwa.
We wskazanym zakresie nie wpłynęły do WSA żadne skargi.
Ad. IV.
Sprawy ze skarg organów gminy na rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy.
Do WSA wpłynęło 5 skarg w tym zakresie, z czego zakończono 3 sprawy.
Spośród nich w dwóch sprawach oddalono skargi, w jednej sprawie umorzono
postępowanie w związku z cofnięciem skargi.
Ad. V.
Sprawy ze skarg organów powiatu na rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące powiatu.
Do WSA wpłynęła jedna skarga w tym zakresie, a postępowanie zakończyło
się uchyleniem zaskarżonego aktu.
Ad. VI.
Sprawy ze skarg organów samorządu województwa na rozstrzygnięcia nadzorcze
dotyczące województwa.
We wskazanym zakresie nie wpłynęły do WSA żadne skargi.
Przechodząc do merytorycznego omówienia ww. spraw wskazać należy, co
następuje.
Ad. I.
W prawomocnym wyroku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie o sygn. akt
IV SA/Po 286/14 Sąd podzielił stanowisko Wojewody Wielkopolskiego (zwanego dalej:
Wojewoda), że uchwała Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2013 r.
nr XXXVIII/278/2013

w

sprawie

przyjęcia

programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Buk
w 2014 roku spełnia konstytucyjne i ustawowe warunki do traktowania jej jako aktu
prawa miejscowego. Zawiera ona bowiem, zdaniem Sądu, normy o generalnym
i abstrakcyjnym charakterze obejmując swymi postanowieniami sytuacje powtarzalne
i regulujące we skazanym zakresie prawa i obowiązki podmiotów, które spełnią
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hipotezę norm zawartych w uchwale. W konsekwencji powyższego Sąd przesądził, że
przy takim określeniu prawnego charakteru powyższej uchwały warunkiem jej
obowiązywania było opublikowanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym zgodnie
z art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). Sąd, odnosząc
się do art. 2 ust. 1 powyższej ustawy wskazał, że ogłaszanie aktu normatywnego
w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe i akty wchodzą w życie po upływie
czternastu dni od dnia ich ogłoszenia (art. 4 ust. 1). W związku zaś z powyższym § 3
zaskarżonej uchwały, zgodnie z którym wchodzi ona w życie z dniem podjęcia,
pozostaje w sprzeczności z przytoczonymi normami ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Sąd za zasadny uznał również
zarzut skarżącego, że zaskarżona uchwała wprowadza pojęcia nie przewidziane
przepisami ustawy. Podkreślono, że art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 j.t.) stanowi, że program,
o którym mowa w ust. 1 obejmuje „zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca
w schronisku dla zwierząt”. Definicję schroniska zawiera art. 4 pkt 25 ustawy,
natomiast uchwała wprowadza pojęcie „przytulisko” i temu pojęciu nadaje definicję w
pkt I 1. postanowień ogólnych. W ocenie sądu tego rodzaju modyfikacja definicji
ustawowej jest niedopuszczalna i skoro podmiot odpowiedzialny – Zakład Gospodarki
Komunalnej w Spółka. Spółka z. o.o. zapewnia właściwe warunki bytowania zwierząt
do czasu odnalezienia właściciela i opiekuna lub do czasu oddania zwierzęcia do
adopcji, to w istocie Spółka prowadzi schronisko dla zwierząt i brak jest podstaw do
przyjmowania w uchwale odmiennych pojęć niż przewiduje to ustawa.
W kolejnej sprawie Sąd, w wyroku z dnia 01 sierpnia 2014 r. sygn. akt IV SA/Po
498/14, orzekł o niezgodności z prawem Zarządzenia Wójta Gminy Damasławek
z dnia 29 sierpnia 2012 r. nr Or.0050.77.2012 w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku bez
konkursu i określił, że zaskarżone zarządzenie opisane w punkcie 1 wyroku nie może
być wykonane. Stan faktyczny w sprawie przedstawiał się następująco.
W dniu 31.05.2012 r. Wójt Gminy Damasławek (zwany dalej: Wójtem)
przeprowadził konkurs na stanowisko dyrektora ww. Zespołu Szkół (zwanego dalej:
Zespołem Szkół). Zarządzeniem z dnia 15.06.2012 r. Wójt unieważnił konkurs na
dyrektora Zespołu Szkół. W dniu 19.06.2012 r. Wójt wydał zarządzenie w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół. W dniu 23.07.2012 r.
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Wójt wydał zarządzenie w sprawie zatwierdzenia nowego konkursu na dyrektora
Zespołu Szkół. Wojewoda w dniu 07.08.2012 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze,
którym orzekł nieważność powyższego zarządzenia Wójta z dnia 15.06.2012 r. WSA
oddalił skargę Wójta na w/w rozstrzygnięcie (sygn. akt IV SA/Po 1041/12). NSA (sygn.
akt I OSK 832/13) oddalił skargę kasacyjną. Wojewoda w dniu 26.09.2012 r. wydał
rozstrzygnięcie

nadzorcze

orzekające

nieważność

zarządzenia

Wójta

z dnia

19.06.2012 r. WSA oddalił skargę Wójta na w/w rozstrzygnięcie nadzorcze (sygn. akt
IV SA/Po 1130/12). Od tego wyroku nie została wniesiona skarga kasacyjna. W dniu
29.08.2012 r. Wójt wydał zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół bez konkursu A.D., które jest przedmiotem niniejszej sprawy.
W powyższym stanie faktycznym Sąd stwierdził, co następuje. Zdaniem Sądu
nadzór wojewody obejmuje także zarówno akty o charakterze powszechnie
obowiązującym i wewnętrznym, jak i akty nienormatywne. Ustawa o samorządzie
gminnym, jak i ustawa o systemie oświaty, nie określa formy prawnej działania wójta
w sprawie "powierzania" nauczycielowi stanowiska kierowniczego, odwołania go ze
stanowiska, powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu w celu
wyłonienia kandydata na stanowisko kierownicze. W praktyce i w orzecznictwie
sądowym powszechnie przyjmuje się jednak dla takich czynności formę zarządzenia.
Jednocześnie Sąd stwierdził, że personalny charakter tego rodzaju zarządzeń nie
stanowi o ich prywatnoprawnym charakterze, gdyż obsada stanowiska kierowniczego
w szkole jest formą zarządzania szkołą publiczną a zarządzanie szkołą wchodzi
w zakres administracji publicznej. Kwestia zaliczania spraw tego rodzaju do spraw
z zakresu administracji publicznej została przesądzona uchwałą składu 7 sędziów
z dnia 16 grudnia 1996 r. (sygn. OPS 6/96, ONSA z 1997 r., 2/48), a o jej aktualności
przesądził wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2003 r. (sygn. P 9/02,
OTK-A 2003/9/100). W wyroku tym TK stwierdził m.in., że nie ma podstaw do odmowy
orzekania przez sąd administracyjny o rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody,
chociażby wynik takiej kontroli zależny był od oceny uchwały, podjętej w sprawie z
zakresu prawa pracy. Powyższy pogląd znajduje także oparcie w wyroku NSA z dnia
30.06.2004 r. o sygn. OSK 439/2004 (publ. LexisNexis nr 2126253). Sąd wskazał
także, że w ww. uchwale wskazano, że "akty powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
i odwołania z tego stanowiska nie są czynnościami prawa pracy. (...). Mają one treść
administracyjnoprawną. Nieprzypadkowo zresztą zostały uregulowane w ustawie
poświęconej administrowaniu szkołą, a nie w ustawie regulującej stosunki pracy
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nauczycieli. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły (odwołanie z tego stanowiska)
niewątpliwie należy traktować jako władczą wypowiedź organu administracji w sprawie
należącej do zakresu jego zadań publicznych" (...)". Sąd stwierdził także, że nie
można podzielić stanowiska Wójta, że wyeliminowanie z obrotu prawnego z mocą
wsteczną zarządzenia z dnia 15.06.2012 r. powoduje jedynie, że P. T. (który wygrał
pierwotny konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół) w chwili obecnej jest
uważany za kandydata prawidłowo wyłonionego na stanowisko dyrektora szkoły w
wyniku konkursu, co może rodzić dalsze skutki z zakresu prawa pracy lub
odszkodowawcze. Nie do przyjęcia jest – zdaniem Sądu – pogląd, że wykonanie
zaskarżonego

wyroku

nie

nakładało

na

Wójta

automatycznego

obowiązku

wyeliminowania z obrotu prawnego zarządzenia z dnia 29.08.2012 r. o powołaniu
dyrektora ZSP bez konkursu, gdyż jest to bowiem odrębna sprawa nie objęta
wyrokiem NSA. Zgodnie z poglądem NSA (wyrok z dnia 18.07.2013 r., sygn. akt I OSK
832/13) w przypadku postępowania konkursowego, gdy w jakikolwiek sposób
wycofano z obiegu prawnego akt unieważniający konkurs w mocy pozostawał wynik
konkursu. Jak wskazał NSA na tle ustawy o systemie oświaty zobowiązuje on do
podjęcia czynności z zakresu prawa pracy, a nie z zakresu administracji publicznej. Na
organ (Wójta) nałożono zatem obowiązek wykonania niezbędnych czynności z
zakresu prawa pracy mających doprowadzić do powierzenia P. T. stanowiska
dyrektora w/w szkoły zgodnie z wynikiem przeprowadzonego konkursu oraz art.36 a
ust.2 zd.2 ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie Sąd wskazał, powołując się na
orzecznictwo sądowe, że powołanie przez wójta gminy zarządzeniem na stanowisko
dyrektora szkoły osoby z pominięciem procedury uzyskania na to zgody kuratora
oświaty, uzasadnia stwierdzenie nieważności takiego zarządzenia. Te poglądy sąd
orzekający w analizowanej sprawie podzielił i wskazał, że zasadne jest stwierdzenie
nieważności zarządzenia o powierzeniu stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu w
sytuacji, gdy uprzednio inna osoba zgodnie z przepisami prawa wygrała konkurs na to
stanowisko.
W sprawie o sygn. akt IV SA/Po 571/14 (wyrok z dnia 27 listopada 2014 r.) Sąd
oddalił skargę P.P. właściciela nieruchomości mieszczącej się na terenie, co do
którego Rada Miejska w Wyrzysku podjęła uchwałę Nr XL/363/2014 w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów wyłączonych z zabudowy w rejonie Kościerzyna Wielkiego. Sąd uzasadniając
rozstrzygnięcie, powołując się na orzecznictwo sądowe stwierdził, że uchwała o
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przystąpieniu

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego jest jedynie uchwałą intencyjną, wyrażającą w sposób procesowo
uregulowany obowiązującym prawem, stanowczy zamiar gminy ustalenia zasad
zagospodarowania przestrzennego na danym terenie w formie aktu prawa
miejscowego,

jakim

jest

miejscowy

plan

zagospodarowania

przestrzennego,

wszczynając w tym zakresie stosowne postępowanie. Konsekwencją podjęcia uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego jest zatem wyłącznie wszczęcie
procedury planistycznej. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ma charakter aktów prawa wewnętrznego i wiąże
tylko organy gminy. Nie wywołuje sama przez się skutków materialnoprawnych, nie
kształtuje sytuacji prawnej podmiotów spoza systemu administracji publicznej. Z jej
istoty jako aktu prawa wewnętrznego wynika, że wiąże organ wykonawczy, który jest
zobowiązany do podjęcia dalszych działań zmierzających do uchwalenia planu.
W tym stanie rzeczy zaskarżona uchwała taka nie narusza interesu prawnego strony
skarżącej, będącej właścicielem działki znajdującej się na terenie, którego dotyczy
uchwała.
W wyroku z dnia 12 listopada 2014 r. (sygn. akt IV SA/Po 743/14) Sąd
stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 6 maja 2014 r., nr
XXXV/276/2014 w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę przy aprobacie samej Rady, która w odpowiedzi na skargę uznała słuszność
skargi. Podejmując powyższe rozstrzygnięcie Sąd stwierdził, powołując się na
stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 15 stycznia 2013 r.
sygn. II OSK 2306/12), że rada gminy nie dokonuje samodzielnie weryfikacji pod
względem legalności i celowości sporządzania taryf. Norma kompetencyjna zawarta w
art. 24 ust. 4 i ust. 5 ustawy z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków powinna być interpretowana na gruncie systemowych i
funkcjonalnych reguł wykładni, w związku z unormowaniami regulującymi zasady i tryb
ustalania taryf także w zakresie podziału kompetencji pomiędzy wójtem a radą. Rada
gminy zatwierdza tylko taryfy pozytywnie zweryfikowane przez wójta zaś odmawia ich
zatwierdzenia, gdy w ocenie organu wykonawczego, taryfy sporządzone zostały
niezgodnie z przepisami prawa. Tymczasem w rozpoznawanej sprawie Rada zmieniła
stawki taryfy, czym naruszyła przepisy art. 24 ust. 4 i 5 ustawy z 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
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Sprawy o sygn. akt IV SA/Po 499-504/14 będące przedmiotem rozpoznania
przez Sąd były analogiczne i we wszystkich zapadły takie same rozstrzygnięcia –
stwierdzono, że zaskarżone w tych postępowaniach uchwały zostały wydane z
naruszeniem prawa i nie mogą być wykonane. Z uwagi na podobieństwo spraw
celowe staje się omówienie jednej z nich tytułem przykładu. W sprawie zatem o sygn.
akt IV SA/Po 499/14 przedmiotem kontroli sądowej była zgodność z prawem uchwały
Rady Miejskiej w Jarocinie (zwanej dalej: Rada Miejska) z dnia 28 marca 2013 r., nr
LVI/368/2013 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie Sołectwo
„Konstytucji 3 Maja II” Gminy Jarocin (zwanej dalej: uchwała z 28 marca 2013 r.).
Rozpoznając sprawę Sąd miał na uwadze, że rozstrzygnięciem nadzorczym z 26
kwietnia 2013 r. Wojewoda stwierdził nieważność uchwały z 28 marca 2013 r. Na
skutek zainicjowanej kontroli sądowej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
wyrokiem z 16 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SA/Po 685/13, uchylił rozstrzygnięcie
nadzorcze. Wyrokiem z 4 lutego 2013 r., sygn. akt II OSK 2914/13 NSA oddalił skargę
kasacyjną Wojewody. W ocenie Sądu w składzie rozpoznającym analizowaną sprawę,
skorzystanie przez Wojewodę z kompetencji, o której stanowi art. 91 ust. 1 ustawy o
samorządzie województwa nie wyklucza prawa do wniesienia skargi przez ten sam
podmiot na podstawie art. 93 ust. 1 U.s.g. O ile przedmiotem kontroli sądowej w razie
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze pozostaje przede wszystkim akt
administracyjny wydany przez Wojewodę, o tyle w przypadku wniesienia skargi w
oparciu o art. 93 ust. 1 U.s.g., jest nim uchwała lub zarządzenie organu gminy. Co
prawda poddając weryfikacji rozstrzygnięcie nadzorcze sąd w sposób pośredni odnosi
się do będącej jego przedmiotem uchwały lub zarządzenia organu gminy, tym niemniej
granice przedmiotowe powagi rzeczy osądzonej nie mogą – zdaniem Sądu –
rozciągać się na akt albo czynność, które nie zostały jej w bezpośredni sposób
poddane. Innymi słowy, przedmiotem rozstrzygnięcia sądu w rozumieniu art. 171
P.p.s.a. w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze jest legalność tego aktu. Z
art. 93 ust. 1 U.s.g. wynika, że organ nadzoru nie może we własnym zakresie
stwierdzić nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy po upływie terminu
wskazanego w art. 91 ust. 1 tej ustawy. Jednak w tym przypadku może zaskarżyć
uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. W konsekwencji wniesienie
skargi do sądu administracyjnego w trybie art. 93 ust. 1 U.s.g. jest dopuszczalne
zarówno wówczas, gdy organ nie zdążył wydać rozstrzygnięcia nadzorczego
w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały (zarządzenia) organu gminy, jak i w
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sytuacji, gdy jego rozstrzygnięcie nadzorcze zostało uchylone przez sąd, ponieważ w
obu tych przypadkach mamy do czynienia z upływem terminu wskazanego w art. 91
ust. 1 U.s.g., co oznacza, że doszło do spełnienia jedynej przesłanki warunkującej
możliwość skorzystania przez organ nadzoru z prawa zaskarżenia uchwały
(zarządzenia) organu gminy do sądu administracyjnego. Sąd powołał się w tej mierze
poglądy orzecznictwa i doktryny.
Jednocześnie Sąd wskazał, że rozpoznając sprawę nie mógł jednak pominąć
wynikającej z art. 170 P.p.s.a. mocy wiążącej prawomocnego wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego z 16 sierpnia 2013 r. oraz wyroku NSA z 4 lutego 2013 r. O
ile bowiem, w ocenie Sądu, w niniejszym postępowaniu nie zaistniała ujemna
przesłanka jego prowadzenia oraz wydania orzeczenia co do meritum, o tyle w
rozumieniu pozytywnym Sąd pozostawał związany zapadłym rozstrzygnięciem
uchylającym rozstrzygnięcie nadzorcze wydane w stosunku do uchwały z 28 marca
2013 r. Podniesiono, ze zarówno sąd I instancji, jak i NSA prezentując stanowisko o
konieczności indywidualizacji obszaru terenu tworzącego jednostkę pomocniczą gminy
wyjaśnili, że w określonych sytuacjach możliwe jest utworzenie (istnienie) sołectwa w
mieście, co powinno zostać rozważone w granicach i na podstawie prawa. Tworzenie
sołectw pozostaje dopuszczalne jedynie na terenach, którym można przypisać cechy
obszarów wiejskich. Tym samym w określonych sytuacjach możliwe jest utworzenie
(istnienie) sołectwa w mieście, ale w granicach i na podstawie prawa. Zdaniem NSA,
nie można jednak pojęciom o tradycyjnie i językowo ukształtowanej treści, wbrew
intencjom ustawodawcy, nadawać innego znaczenia tylko dlatego, że pozwala to na
„obejście" ustawy o funduszu sołeckim, adresowanej jedynie do sołectw i środowisk
wiejskich a nie do wszystkich jednostek pomocniczych. Utworzenie sołectwa w
mieście nie jest i nie może być traktowane jako jedyne i najskuteczniejsze remedium
na aktywizację mieszkańców. Wykładnia zmierzająca do przypisania radzie gminy
prawa do nieograniczonej swobody w nazywaniu jednostek pomocniczych abstrahuje
od ustawą przewidzianej organizacji sołectw z zebraniem wiejskim jako organem
stanowiącym i pozbawia znaczenia regulację ustawy różnicującą organizację
jednostek pomocniczych w sołectwach i w osiedlach oraz dzielnicach. W
okolicznościach rozpoznawanej sprawy, aby stwierdzić nieważność konkretnej
uchwały Wojewoda powinien odnieść się do określonego stanu faktycznego i dopiero wykazując m.in. na przykład, że uchwała tworzy konkretne sołectwo na terenie na
którym wcześniej sołectwa nie było, na którym nie występują uprawy rolne, nie
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prowadzi się usług rolniczych, na którym nie występuje zabudowa letniskowa, nie
rozwija się turystyka, na którym występuje zwarta zabudowa miejska, stwierdzić jej
nieważność.
Po przytoczeniu stanowiska orzekających w sprawie sądów, Sąd rozpoznający
analizowaną sprawę wskazał, iż wnosząc skargę w niniejszej sprawie Wojewoda
w przekonujący sposób wykazał, że mocą uchwały z 28 marca 2013 r. utworzone
zostało sołectwo na terenie, na którym do tej pory istniało osiedle jako jednostka
pomocnicza gminy. Celem ustalenia charakteru obszaru, na którym utworzone zostało
sołectwo „Konstytucji 3 Maja II” Wojewoda zwrócił się do Gminy Jarocin o podanie
szczegółowych danych dotyczących struktury społecznej oraz gospodarczej na terenie
sołectwa. Na tej podstawie Wojewoda ustalił, że jedynie 1% mieszkańców jest
podatnikiem podatku rolnego, a 0,01% powierzchni sołectwa stanowi grunt rolny. Co
prawda informacja przekazana przez Wydział Finansów Urzędu Miejskiego w
Jarocinie nie jest zbieżna z danymi uzyskanymi z Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jarocinie, tym niemniej według ostatnich
obliczeń grunty rolne wynoszą jedynie 32,80% powierzchni sołectwa, co nie stanowi
wartości przeważającej. Sąd wywodził, że przyjmując, że grunty rolne wynoszą
32,80% terenu sołectwa, co zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie z 16 lipca
2014 r. zostało ustalone w oparciu o ewidencję gruntów oraz zdjęcia lotnicze, wielkość
ta nie pozwala na sformułowanie tezy, że sołectwo „Konstytucji 3 Maja II” powstało na
terenie wiejskim. Powierzchnia gruntów rolnych obejmuje ponadto wydzielone z
działek budowlanych ogródki przydomowe. Na terenie sołectwa nie ma zagród
rolniczych.

Jego

mieszkańcy

nie

prowadzą

działalności

turystycznej

ani

agroturystycznej. Na terenie sołectwa nie występuje zabudowa letniskowa.
Zdaniem Sądu zatem, z przedstawionych danych wynika jednoznacznie, że
sołectwo „Konstytucji 3 Maja II” w rzeczywistości wykazuje cechy typowo miejskie z
przeważającą zabudową miejską. Tak samo w odpowiedzi na skargę przyznano, że
na terenie sołectwa przeważa zabudowa mieszkaniowa mieszana. Burmistrz nie
wyjaśnił dokładnie w czym przejawia się wiejski charakter obszaru sołectwa poza nie
mającym znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy stwierdzeniem, że w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku sołectwo w większej części obejmowało grunty
rolne. Z kolei – zdaniem Sądu – zgoda mieszkańców dawnego osiedla na utworzenie
sołectwa nie może sama w sobie prowadzić do sanowania niezgodności z prawem
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uchwały skoro działanie to było sprzeczne z prawem oraz charakterem faktycznym
analizowanego obszaru terenu.
Reasumując Sąd wskazał, że funkcje wiejskie, rolnicze występują na
analizowanym obszarze w niewielkim stopniu. Dlatego zmiana jednostki pomocniczej
z osiedla na sołectwo była w tym przypadku nieuzasadniona godząc w istniejący stan
zagospodarowania terenu. Biorąc pod uwagę wskazane w uzasadnieniu wyroku NSA
z 4 lutego 2013 r., sygn. akt II OSK 2914/13 kryteria pozwalające na ustalenie
charakteru danego obszaru, w odniesieniu do sołectwa „Konstytucji 3 Maja II”
wykazują one w przeważającym zakresie na miejski jego charakter. Przemawiają za
tym – zdaniem Sądu – zarówno charakter istniejącej zabudowy, w tym brak zabudowy
letniskowej, rozwoju turystyki, niski procent mieszkańców będących podatnikami
podatku rolnego oraz procentowy udział gruntów zakwalifikowanych jako rolne
w odniesieniu do całkowitej powierzchni sołectwa.
Mając powyższe na uwadze Sąd po dokonaniu kontroli zaskarżonej uchwały
stwierdził jej niezgodność z prawem w stopniu uzasadniającym stwierdzenie
nieważności. Z uwagi jednak na upływ rocznego terminu, o którym stanowi art. 94 ust.
1 U.s.g., na podstawie art. 94 ust. 2 U.s.g. w związku z art. 147 §1 P.p.s.a. w pkt 1
wyroku stwierdził, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa.

Ad. IV.
W sprawie o sygn. akt IV SA/Po 701/14 (wyrok z dnia 04 września 2014 r.) Sąd
oddalając skargę uznał, że Wojewoda zasadnie wydał zaskarżone rozstrzygnięcie
nadzorcze, w którym orzekł nieważność uchwały Rady Gminy Turek (zwanej dalej:
Rada) z dnia 31 marca 2014 r. nr XLVII/265/14 w sprawie wyznaczenia zasad
lokalizacji kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na
terenie Gminy Turek (zwanej dalej: uchwała) ze względu na istotne naruszenie prawa
w rozumieniu art. 91 ust. 1 w zw. z ust. 4 a contrario U.s.g., jakim było podjęcie
Uchwały przez Radę bez wymaganej podstawy prawnej.
Uzasadniając rozstrzygnięcie Sąd wskazał, co następuje. W ocenie Sądu Uchwała
wykazuje cechy aktu prawa miejscowego. Sąd wskazał przy tej okazji, że pogląd
kwalifikujący uchwałę rady gminy wprowadzającą wymóg lokalizowania elektrowni
wiatrowych w określonej odległości od zabudowań jako akt prawa miejscowego jest
powszechnie przyjmowany w orzecznictwie sądów administracyjnych. Sąd wskazał
również, że w jego ocenie trafne jest stanowisko Wojewody wyrażone w zaskarżonym
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rozstrzygnięciu, że Uchwała została wydana bez wymaganej podstawy prawnej. W
szczególności żaden z przepisów wyraźnie wymienionych w części wstępnej Uchwały
– art. 18 ust. 1 U.s.g., art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 U.s.g., art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ani art. 10 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym – nie uprawniał organów gminy do wiążącego
uregulowania zasad lokalizowania turbin wiatrowych (w tym przypadku: ich minimalnej
odległości od zabudowań mieszkalnych i siedliskowych) w drodze uchwały samoistnej,
podjętej poza szeroko rozumianą procedurą planistyczną (obejmującą uchwalanie
studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - m.p.z.p.).
Jednocześnie, w ocenie Sądu, badana Uchwała jest wprost sprzeczna z
przepisem art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
myśl którego, jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na
których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych
z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w
studium ustala się ich rozmieszczenie. W świetle powołanej regulacji prawnej nie
może budzić wątpliwości, że regulacja § 1 Uchwały dotycząca dopuszczalnej
lokalizacji pojedynczej „przemysłowej” turbiny wiatrowej wytwarzającej energię z
odnawialnych źródeł energii od zabudowań mieszkalnych i siedliskowych –
przynajmniej w zakresie, w jakim odnosi się do turbin o mocy przekraczającej 100 kW
– powinna znaleźć się w studium. Zgodnie zaś z art. 9 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzenie studium należy do kompetencji
wójta, a nie rady gminy. Zdaniem Sądu rada gminy może podjąć uchwałę dotyczącą
kwestii planistycznych – do których należy sprawa lokalizowania przemysłowych turbin
wiatrowych – wyłącznie w trybie procedury planistycznej. Inny niż powyższy sposób
normowania omawianej kwestii nie ma umocowania w obowiązujących przepisach
prawnych, w tym w szczególności w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W ocenie Sądu nie powinno zatem budzić wątpliwości, że kwestie
lokalizacji przemysłowych turbin wiatrowych mogą być generalnie rozstrzygane tylko w
ramach procedury planistycznej, a Rada Gminy uchwalając przedmiotową Uchwałę
procedurę tę pominęła. Nie można przy tym – według Sądu – zgodzić się ze
stanowiskiem Rady, że punktem wyjścia do oceny legalności zaskarżonej Uchwały
(a w domyśle: podstawą legitymizacji jej postanowień) winien być przepis art. 3 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczący realizacji
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władztwa planistycznego przysługującego gminie. Władztwo to nie może być bowiem
wykonywane dowolnie, lecz wyłącznie w przewidzianych prawem ramach – zarówno
materialnych, jak i proceduralnych.
WSA oddalił także skargę w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 507/14 (wyrok z dnia
16 lipca 2014 r.) złożoną na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia 4 kwietnia
2014 r. nr KN-I.4131.1.170.2014.8, którym to Wojewoda stwierdził nieważność
uchwały Nr LVII/419/2013 Rady Miejskiej Trzcianki (zwanej dalej: Rada) z dnia 27
lutego 2014 roku w sprawie zakazu hodowli norki amerykańskiej na terenie gminy
Trzcianka (zwanej dalej: Uchwała).
W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zgodnie ze stanowiskiem doktryny oraz z ustalonym
orzecznictwem sądów administracyjnych, do istotnego naruszenia prawa należy
zaliczyć naruszenie przez organ gminy podejmujący uchwałę lub zarządzenie
przepisów o właściwości, podjęcie takiego aktu bez podstawy prawnej, wadliwe
zastosowanie normy prawnej będącej podstawą prawną podjęcia aktu. Sąd zgodził się
z organem i argumentował, że uchwała Rady stanowi akt prawa miejscowego, zawiera
bowiem wszystkie elementy prawa miejscowego obowiązującego na terenie gminy
Trzcianka, tworzy prawa i obowiązki o charakterze ogólnym oraz jej adresatem jest
nieokreślona liczba osób. Kolejno Sąd wskazał, że Rada stanowiąc akty prawa
miejscowego,

związana

jest

granicami

upoważnień

zawartych

w

ustawach

stanowiących podstawę działalności prawotwórczej tych organów. Zdaniem Sądu,
który poparł w tym zakresie stanowisko Wojewody, w obecnym ustawodawstwie brak
jest przepisu zawierającego upoważnienie do wprowadzenia całkowitego zakazu
hodowli zwierząt. W szczególności upoważnienia takiego nie zawiera powołany prze
Radę art. 6 ust. 1 U.s.g. Jednocześnie przepisy art. 18 ustawy o samorządzie
gminnym podobnie jak art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - odnoszą się do
domniemania

zakresu

działania

samorządu

terytorialnego

w

obrębie

spraw

publicznych o znaczeniu lokalnym, jednakże same przez się nie tworzą kompetencji,
czyli upoważnienia do podejmowania władczych form działania administracji
publicznej. Z brzmienia samego art. 18 ust. 1 nie wynika dla rady gminy uprawnienie
do posługiwania się atrybutami władczymi. Przepis ten określa domniemanie
właściwości rady gminy do załatwiania spraw mieszczących się w zakresie działania
gminy. Gminny samorząd terytorialny jest upoważniony do załatwiania lokalnych
spraw publicznych, które zostały ustawowo włączone do zakresu jego działania, jak
również do załatwiania takich zadań i kompetencji, których ustawy nie przekazały
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żadnemu podmiotowi, a które mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji
samorządowych o charakterze lokalnym. Nie mogą to być jednak dowolnie
wykreowane przez samorząd gminny zadania publiczne, a jedynie takie które mają
charakter zobiektywizowany, to jest znajdują podstawę prawną, lecz brak wyraźnie
wskazanego przez ustawodawcę podmiotu władnego do ich realizacji. Tym samym,
zdaniem Sądu, zgodzić należy się z organem, że przepis art. 6 ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym nie stwarza podstawy samodzielnego uprawnienia do
wydawania aktów wprowadzających zakaz hodowli na terenie danej gminy zwierzęta
futerkowego. Zarówno przepis art. 6 ust. 1 jaki i stanowiący jego uzupełnienie art. 7
ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym jest wyłącznie normą o charakterze
zadaniowym, nie zaś kompetencyjnym i same w sobie nie mogą być podstawą
żadnych działań władczych organu gminy. Zatem skoro w polskim systemie prawnym
brak jest przepisu upoważniającego radę gminy do wprowadzenia na całym terenie
gminy zakazu hodowli określonych zwierząt, to – według Sąd – uznać należy, iż
uchwała ta narusza prawo w sposób istotny tj. w sposób upoważniający wojewodę do
stwierdzenia jej nieważności.
Sąd podzielił także pogląd Wojewody, że wprowadzony zakaz hodowli norki
amerykańskiej ogranicza prawo własności, w szczególności własności nieruchomości.
Wreszcie Sąd stwierdził również, że analiza art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jedn.
Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) prowadzi do wniosku, że ustawodawca
jako regułę uznał, iż akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia we właściwym dzienniku urzędowym. Powyższy 14 dniowy okres
vacatio legis ma zatem służyć adresatom uchwalonego aktu prawnego do zapoznania
się z jego treścią i przygotowania do realizacji zawartych w nim nakazów lub zakazów
postępowania. W przedmiotowej sprawie przepisy zakwestionowanej uchwały
stanowią, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, co pozostaje w sprzeczności
z przywołanymi wyżej przepisami prawa.

Ad. V.
Do WSA wpłynęła również jedna skarga w sprawie o symbolu 6412. Wyrokiem
z dnia 10 września 2014 r. (sygn. akt IV SA/Po 46/14) WSA uchylił rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody z dnia 5 grudnia 2013 r., nr KN-I.4131.1.490.2013.8, którym ten
organ orzekł nieważność § 13 ust. 1 uchwały XXXVI/241/2013 Rady Powiatu
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Słupeckiego (zwanej dalej: Rada) z dnia 29 października 2013 roku w sprawie
regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Słupecki (zwanej dalej: Uchwała), w zakresie wyrazów „w wymiarze nie niższym niż
połowa obowiązującego wymiaru zajęć" - ze względu na istotne naruszenie prawa, a
dokładnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst
jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm., zwanej dalej: Kartą Nauczyciela). Organ
nadzoru stwierdził, że uprawnieni do dodatku mieszkaniowego zostali wszyscy
nauczyciele spełniający wymogi art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela, bez względu na
wielkość wymiaru zajęć. Tym samym pozbawienie nauczycieli zatrudnionych na
terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców w wymiarze niższym
niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć i posiadającym kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela dodatku mieszkaniowego uznać należy – w jego ocenie – za
istotne naruszenie art. 54 ww. ustawy. Oceniając zgodność z prawem rozstrzygnięcia
nadzorczego Sąd wskazał, że w rozdziale V w § 13 ust. 1 Uchwała wskazuje, że
„Prawo

do

dodatku mieszkaniowego

ma

nauczyciel posiadający wymagane

kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5000
mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.”
Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 3 Karty Nauczyciela nauczyciel zatrudniony na terenie
wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców ma prawo do lokalu
mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła. Nauczycielowi, o którym
mowa w ust. 1, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest
od stanu rodzinnego nauczyciela. Wysokość dodatku może być także zróżnicowana w
zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony. Zgodnie natomiast z
art. 91 b ust. 1 Karty Nauczyciela do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym
niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć nie stosuje się przepisów art. 54-61, 71, 72
i 86-91. W ocenie Sądu zatem niewątpliwym jest, i miał w tej mierze rację skarżący, że
w zaskarżonym rozstrzygnięciu nadzorczym nie uwzględniono art. 91 b ust. 1 Karty
Nauczyciela, a w konsekwencji winno ono zostać uchylone.
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15.

Kwestie proceduralne dotyczące prawidłowej reprezentacji w sprawach

ze skarg wnoszonych przez stowarzyszenia zwykłe
Odnośnie do kwestii udziału stowarzyszeń zwykłych w postępowaniu
sądowoadministracyjnym w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (a w
ślad za tym także wojewódzkich sądów administracyjnych, w tym WSA w Poznaniu) w
2014 roku ujawniły się dwa odmienne stanowiska. Zasadniczy spór ogniskuje się
wokół tego, czy legitymację procesową posiadają członkowie stowarzyszenia
zwykłego jako podmioty praw i obowiązków (na podobieństwo np. wspólników spółki
cywilnej) – skoro stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej – czy legitymację
posiada

samo

stowarzyszenie

zwykłe

jako

pewna

wyodrębniona

jednostka

organizacyjna.
Powyższe przekłada się wprost na wymagania co do sposobu reprezentacji
takiego podmiotu w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Na gruncie
pierwszego z ww. stanowisk sąd musi bowiem jednoznacznie stwierdzić, w oparciu o
przedłożone dokumenty, że postępowanie sądowoadministracyjne inicjują lub w nim
działają (osobiście bądź przez należycie umocowanego pełnomocnika) wszyscy
członkowie stowarzyszenia zwykłego; a więc w szczególności – gdy stowarzyszenie
jest skarżącym – że wszyscy jego członkowie podpisali skargę. Natomiast w świetle
drugiego

stanowiska

za

wystarczające

będzie

można

uznać

działanie

(w

szczególności podpisanie skargi) przez przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego,
uprawnienie którego wywodzone może być w takim przypadku wprost z art. 40 ust. 2
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 71,
poz. 855 z późn. zm.; dalej w skrócie: „P.o.s.”), względnie przez pełnomocnika
(zwłaszcza zawodowego: adwokata lub radcę prawnego) umocowanego przez takiego
przedstawiciela.
Pierwsze z wymienionych stanowisk – które ujawniło się w orzecznictwie
Naczelnego Sądu Administracyjnego właśnie w roku 2014 r. i szybko zyskało status
dominującego – zostało zaprezentowane (bodaj po raz pierwszy) w wyroku NSA z 13
marca 2014 r. o sygn. akt II OSK 2525/12. W uzasadnieniu tego wyroku skład
orzekający NSA, oceniając legitymację procesową stowarzyszenia zwykłego, podzielił
stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 14 grudnia 2012 r., sygn. akt
I CSK

234/12

(LEX

nr

1307997),

że „ze względu

na nieprzysługiwanie

stowarzyszeniom zwykłym osobowości prawnej i niestosowanie do nich przepisów o
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osobach prawnych, podmiotem praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych
związanych

z

działalnością

stowarzyszeń

zwykłych,

nie

mogą

być

same

te stowarzyszenia, lecz tylko ich członkowie. Zatem tylko wszyscy członkowie
stowarzyszenia zwykłego mogą stać się podmiotami określonych praw i obowiązków
w razie dokonania czynności prawnej przez nich wszystkich lub przez ustanowionego
przez nich przedstawiciela, działającego w granicach umocowania. «Podobnie w
zakresie stosunków cywilnoprawnych wynikających z innych zdarzeń niż czynności
prawne wszyscy członkowie stowarzyszenia zwykłego mogą stać się podmiotami
określonych praw i obowiązków, jeżeli dane zdarzenie pozostaje w związku z
akceptowaną przez wszystkich członków działalnością stowarzyszenia i w odniesieniu
do nich wszystkich spełnione są przesłanki odpowiedzialności za skutki tego
zdarzenia»". Skład orzekający NSA skonstatował, że skoro stowarzyszenie zwykłe nie
ma osobowości prawnej, to w postępowaniu sądowoadministracyjnym legitymację
procesową posiadają wszyscy członkowie tego stowarzyszenia, jako podmioty praw i
obowiązków. Konieczne jest przy tym jednoznaczne zweryfikowanie przez sąd,
w oparciu o przedłożone dokumenty, że wszystkie osoby podpisane pod skargą były
założycielami czy też są członkami stowarzyszenia, uprawnionymi do złożenia skargi.
Z normy art. 40 ust. 2 P.o.s. nie wynika bowiem, aby przedstawiciel reprezentujący
stowarzyszenie mógł zaciągać zobowiązania ze skutkiem dla stowarzyszenia. Jednak
skoro stowarzyszenie zwykłe stanowi grupa osób, oznacza to, że zaciągać
zobowiązania

majątkowe

mogą

członkowie

osobiście

lub

działając

przez

pełnomocnika na zasadach i w sposób określony w przepisach Kodeksu cywilnego
o pełnomocnictwie. Zatem w ocenie cytowanego składu orzekającego NSA właściwym
dokumentem, z którego wynikałoby upoważnienie do udzielenia pełnomocnictwa
procesowego radcy prawnemu przez stowarzyszenie zwykłe, jest dokument podpisany
przez wszystkich członków stowarzyszenia. Za źródło takiego upoważnienia nie
można natomiast uznać regulaminu, jako dokumentu statuującego li tylko powstanie
stowarzyszenia zwykłego.
Takie samo stanowisko zostało wyrażone w uzasadnieniu postanowienia z
11 czerwca 2014 r., sygn. akt II OSK 114/13, którym Naczelny Sąd Administracyjny
uchylił zaskarżony wyrok WSA w Poznaniu o sygn. akt IV SA/Po 353/12 i odrzucił
skargę. Skład orzekający NSA, podzielając stanowisko SN wyrażone w ww. wyroku o
sygn. akt I CSK 234/12, stwierdził nadto, że badanie, czy podmiot wnoszący skargę na
uchwałę organu samorządu dotyczącą sprawy z zakresu administracji publicznej jest
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do tego uprawniony, następuje w kontekście przesłanek określonych w ustawie o
samorządzie (gminnym, powiatowym, województwa), a nie na podstawie art. 50 § 1
P.p.s.a. W sprawie będącej przedmiotem osądu wezwanie do usunięcia naruszenia
prawa podpisał, jako pełnomocnik, sekretarz stowarzyszenia zwykłego, zaś skargę –
zawodowy pełnomocnik (radca prawny), ustanowiony przez przewodniczącego
zarządu Stowarzyszenia, pełniącego również funkcję przedstawiciela. W tej sytuacji, w
ocenie NSA, skarżące stowarzyszenie nie posiadało właściwej legitymacji skargowej
do zakwestionowania legalności uchwały.
Pogląd opowiadający się za posiadaniem legitymacji procesowej nie przez
samo stowarzyszenie zwykłe, lecz wyłącznie przez jego członków jako podmioty praw
i obowiązków został powtórzony także w innych, licznych orzeczeniach NSA, m.in.:
z 14 maja 2014 r., sygn. akt II OSK 2966/12; z 05 czerwca 2014 r., sygn. akt II OSK
714/14; z 30 września 2014 r., sygn. akt II OSK 729/13, z 16 października 2014 r.,
sygn. akt II OSK 860/13; z 21 października 2014 r., sygn. akt II OSK 497/13.
Odmienne stanowisko w kwestii legitymacji procesowej stowarzyszenia
zwykłego zajął skład orzekający NSA w uzasadnieniu wyroku z 29 września 2014 r.,
sygn. akt II OSK 1756/13, zastrzegając na wstępie, że zgadza się z poglądem SN
wyrażonym w ww. wyroku o sygn. akt I CSK 234/12. Ocenił jednak, że pogląd SN nie
może

być

w

sposób

automatyczny

transponowany

do

spraw

sądowoadministracyjnych. Rozwiązania zawarte w K.p.c. wskazują, że udział
stowarzyszenia zwykłego jako strony postępowania cywilnego możliwy jest tylko
wówczas, gdy szczególny przepis w konkretnej sprawie przyzna stowarzyszeniu
zdolność prawną, a konsekwencją posiadanej zdolności prawnej będzie posiadanie
zdolności sądowej. Udział stowarzyszeń zwykłych w sprawach cywilnych dotyczących
innych osób został generalnie wyłączony i ograniczony tylko do określonych kategorii
spraw, a nadto niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody osoby fizycznej, której
sprawy te dotyczą. Natomiast inaczej została określona rola organizacji społecznych,
w tym stowarzyszeń zwykłych, w sferze prawa publicznego, a w szczególności
możliwość ich udziału w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.
W obu tych postępowaniach organizacja społeczna może występować w dwóch
rolach:

jako

strona

i

jako

uczestnik

postępowania.

W postępowaniu

sądowoadministracyjnym, na podstawie art. 25 § 4 P.p.s.a., zdolność sądową mają
organizacje społeczne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, w zakresie ich
statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.
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Natomiast zdolności procesowej dotyczy art. 26 § 1 P.p.s.a., który stanowi, że
zdolność

do

czynności

w postępowaniu

w sprawach

sądowoadministracyjnych

(zdolność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, osoby prawne oraz organizacje społeczne i jednostki organizacyjne, o
których mowa w art. 25 P.p.s.a. Zatem z art. 25 § 4 P.p.s.a wynika generalna zasada,
że stowarzyszenia zwykłe (jako jedna z form organizacji społecznych nie
posiadających osobowości prawnej) mają zdolność sądową w zakresie ich statutowej
działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. Tym samym
zdolność sądowa stowarzyszeń zwykłych w postępowaniu sądowoadministracyjnym
nie wynika z konkretnego przepisu ustawy, która w określonym rodzaju spraw
przyznaje im zdolność prawną, lecz ze spełnienia przesłanek określonych w sposób
generalny w art. 25 § 4 P.p.s.a., czyli z zakresu statutowej działalności, a nadto
sprawa dotyczyć ma interesów prawnych innych osób. Przyznanie zdolności sądowej
organizacjom społecznym, o których mowa w art. 25 § 4 P.p.s.a., sprawia, że
organizacje te mogą zgłosić udział w sprawie sądowoadministracyjnej dotyczącej innej
osoby, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej działalności statutowej (art. 33 § 2 P.p.s.a.).
Skład orzekający NSA podkreślił, że powinność działania w interesie publicznym
(zbiorowym) organizacji społecznej wynika już z samej istoty tej organizacji, natomiast
„fakt, że organizacje społeczne nie posiadające osobowości prawnej, w tym
stowarzyszenia zwykłe, przystępują do spraw dotyczących interesów prawnych innych
osób, ich zdolność sądowa w tych sprawach nie jest połączona z posiadaniem przez
nie zdolności prawnej, inaczej niż w sądowym postępowaniu cywilnym.” W konkluzji
cytowany

skład

orzekający

sądowoadministracyjnym

NSA

zdolność

podsumował,

sądową

i

że

zdolność

w

postępowaniu

procesową

posiada

stowarzyszenie zwykle, a nie członkowie tego stowarzyszenia.
Opisane stanowisko zostało podzielone w uzasadnieniu wyroku WSA w
Poznaniu z 13 listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 457/14, w którym stwierdzono
m.in., że „skoro skarżące stowarzyszenie, będące organizacją społeczną, które w
świetle art. 25 § 2 i 4 P.p.s.a. posiada zdolność sądową i zgodnie z art. 40 ust. 2
[P.o.s.] wskazało w regulaminie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie, to
jest to właściwy dokument, z którego wynikałoby upoważnienie dla przedstawiciela
reprezentującego

stowarzyszenie

do

udzielenia

adwokatowi jako fachowemu pełnomocnikowi”.

pełnomocnictwa

procesowego
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Opowiedzenie się za jednym z wymienionych stanowisk pociąga za sobą
doniosłe skutki praktyczne.
Oto bowiem na gruncie pierwszego z omówionych stanowisk – przypisującego
legitymację procesową wszystkim członkom stowarzyszenia zwykłego, a nie samemu
stowarzyszeniu – osoba działająca „w imieniu” stowarzyszenia (najczęściej: jej
przedstawiciel lub ustanowiony przezeń pełnomocnik), winna wykazać swoje
umocowanie do działania pochodzące od wszystkich członków tego stowarzyszenia
(w praktyce: przedłożyć pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich członków,
ewentualnie, co już bardziej dyskusyjne, podjętą przez nich uchwałę w przedmiocie
powierzenia reprezentacji przed sądem administracyjnym owemu „przedstawicielowi”
lub pełnomocnikowi), ewentualnie uzyskać podpisy tych osób pod składanymi
w imieniu stowarzyszenia pismami procesowymi.
W konsekwencji składy orzekające sądów administracyjnych opowiadające się
za tym stanowiskiem wzywają osobę (osoby) podpisane pod skargą do usunięcia
braków formalnych skargi poprzez wskazanie z imienia i nazwiska wszystkich
członków stowarzyszenia zwykłego wraz z ich aktualnymi adresami zamieszkania, pod
rygorem odrzucenia skargi i odrzucają skargę, gdy w wyznaczonym terminie do
uzupełnienia tych braków formalnych nie dojdzie – tak np.: WSA w Warszawie w
postanowieniu z 19 grudnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 2250/14; WSA w Szczecinie
w postanowieniu z 12 grudnia 2014 r., sygn. akt II SAB/Sz 133/14; WSA w Olsztynie
w postanowieniu z 03 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 1128/14. Z kolei NSA –
również z powołaniem się na ww. wyrok SN o sygn. akt I CSK 234/12 –
postanowieniem z 10 lipca 2014 r., sygn. akt II OSK 310/14, odrzucił skargę kasacyjną
stowarzyszenia zwykłego, zaś postanowieniem z 03 grudnia 2014 r., sygn. akt II OZ
952/14, odrzucił zażalenie stowarzyszenia zwykłego na postanowienie o odmowie
przyznania prawa pomocy, wskazując na bezskuteczne wezwanie osoby podpisanej
pod zażaleniem do usunięcia braku formalnego zażalenia poprzez nadesłanie
dokumentu

określającego

umocowanie

do reprezentowania

strony

skarżącej,

podpisanego przez wszystkich członków stowarzyszenia.
Należy zauważyć, że na gruncie referowanego tu poglądu najbardziej dogodną
sytuację

(z perspektywy

sprawności

i

ekonomiki

postępowania)

stwarza

wylegitymowanie się przez przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego (osobę je
reprezentującą)

umocowaniem

udzielonym

przez

wszystkich

członków

stowarzyszenia, gdyż wówczas wszelka dalsza korespondencja procesowa (pisma,
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wezwania czy powiadomienia) może być kierowana do tego przedstawiciela.
Natomiast już podpisanie skargi przez (wszystkich) członków stowarzyszenia
obligować będzie sąd do prowadzenia dalszej korespondencji z nimi wszystkimi.
Niezależnie od tego, w obu przypadkach otwartą pozostaje kwestia, czy, a jeśli tak, to
w jaki sposób, należałoby monitorować i uwzględniać ewentualne zmiany na liście
członków stowarzyszenia zaistniałe w toku postępowania sądowoadministracyjnego.
Z kolei na gruncie drugiego stanowiska – przyznającego zdolność sądową
samemu stowarzyszeniu, a nie poszczególnym jego członkom – wykazanie przez
przedstawiciela stowarzyszenia swojego umocowania do udziału w postępowaniu
w imieniu tego stowarzyszenia ograniczać się może w zasadzie do wykazania faktu
istnienia tego stowarzyszenia w obrocie prawnym (poprzez przedłożenie stosownego
zaświadczenia wydanego przez organ nadzorujący, tj. właściwego starostę – art. 8
ust. 5

pkt 2

P.o.s.)

oraz

wylegitymowania

się

statusem

„regulaminowego”

przedstawiciela (dla większej pewności można w tym przypadku oczekiwać
przedłożenia odpisu uchwały w sprawie regulaminu albo jego późniejszej zmiany, z
podpisami członków stowarzyszenia, a nie tylko z podpisem przedstawiciela). Na
gruncie tego stanowiska można by chyba także dopuścić możliwość udzielania
pełnomocnictwa do działania w imieniu stowarzyszenia przez przedstawiciela
stowarzyszenia, zamiast przez wszystkich jego członków, choć nie jest to oczywiste.
Wprawdzie otwiera się bowiem w takim przypadku możliwość odpowiedniego
stosowania do przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego przepisów działu VI Księgi
pierwszej Kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie (co bywa postulowane w doktrynie
– zob. np. M. Wach, Status ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym,
Warszawa

2008,

s. 270),

ale

zarazem

nie

jest

pewne,

czy

ustanawianie

pełnomocników procesowych ze skutkiem dla stowarzyszenia mieści „w granicach
umocowania” (zob. art. 95 § 2 K.c.), jakim dysponuje przedstawiciel stowarzyszenia
(wydaje się, że umocowanie w tym zakresie może wynikać z treści regulaminu). Dla
porównania: art. 106 K.c. zastrzega, że pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy
innych

pełnomocników tylko

wtedy,

gdy umocowanie

takie

wynika

z treści

pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą
pełnomocnictwa.
Niezależnie od wskazanych wcześniej komplikacji natury praktycznej (które
ostatecznie nie wydają się być nie do przezwyciężenia), przeciwko zbyt szybkiemu
zaakceptowaniu stanowiska odmawiającego stowarzyszeniu zwykłemu zdolności
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procesowej może przemawiać także dyskusyjność lub nieadekwatność niektórych tez,
na których to stanowisko się opiera. Chodzi tu w szczególności o stwierdzenia, że:
–

skoro

stowarzyszenie

zwykłe

nie

ma

osobowości

prawnej,

to

w postępowaniu sądowoadministracyjnym legitymację procesową posiadają wszyscy
członkowie tego stowarzyszenia, jako podmioty praw i obowiązków;
Okoliczność nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe osobowości prawnej
jest niesporna. Jednakże w polskim prawie, obok osób fizycznych i osób prawnych,
wyodrębniana jest jeszcze trzecia kategoria podmiotów prawnych – „jednostki
organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną” w rozumieniu art. 331 K.c. (tradycyjnie zwane „ułomnymi” osobami prawnymi).
Cechą charakterystyczną takiej jednostki organizacyjnej jest, że – zgodnie z niekiedy
stosowaną formułą ustawową – może ona „nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,
pozywać i być pozwana”. Część przedstawicieli doktryny (A. Wolter, Z. Radwański,
H., Izdebski i in.) uważa za taką „ułomną” osobę prawną m.in. właśnie stowarzyszenie
zwykłe (zob. przegląd stanowisk w kwestii podmiotowości prawnej takiego
stowarzyszenia dokonany przez E. Hadrowicz, Stowarzyszenie zwykłe w polskim
systemie prawnym, Toruń 2014, s. 175 i nast.).
Ponadto należy zauważyć, że zdolność sądowa stowarzyszenia zwykłego była
dotychczas łączona nie tyle z faktem jego (rzeczywiście dyskusyjnej) osobowości
prawnej, ile raczej z posiadaniem przezeń statusu „organizacji społecznej”
w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 5 K.p.a., wzmiankowanej także m.in. w art. 25 § 2 i 4
P.p.s.a. (szerzej zob. uwagi w tej mierze zawarte w ww. wyrok NSA o sygn. akt II OSK
1756/13).
– uzasadnione jest wnioskowanie z analogii do sytuacji stowarzyszenia zwykłego
pod rządem K.p.c.
W tym względzie zob. obszerne, krytyczne uwagi przedstawione w ww. wyroku
NSA o sygn. akt II OSK 1756/13.
– „regulaminowy” przedstawiciel stowarzyszenia zwykłego nie jest uprawniony
do występowania

w

imieniu

stowarzyszenia

w

postępowaniu

sądowoadministracyjnym wprost na podstawie regulacji P.o.s.
Takie stanowisko wydaje się stać w sprzeczności z literalnym brzmieniem art. 40
ust. 2 P.o.s., w świetle którego założyciele stowarzyszenia (osoby fizyczne w liczbie
co najmniej 3) uchwalają regulamin działalności, w którym określa się m.in.
„przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie”. Pojęcie „przedstawiciela” (szerzej:
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instytucja przedstawicielstwa) ma swoje utrwalone znaczenie w obszarze prawa
prywatnego (a do tej dziedziny prawa należy zaliczyć normy P.o.s. w zakresie, w jakim
regulują one kwestie konstrukcji jurydycznej i funkcjonowania w obrocie prawnym
stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń zwykłych), wiążąc się tam ściśle z pojęciem
„działania w cudzym imieniu”, które polega na tym, że – jak wyjaśnia Z. Radwański
(zob. tegoż: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009, Nb 710) – „ktoś, zwany
przedstawicielem, dokonuje z jakąś osobą trzecia czynności prawnej, która ma
bezpośrednio

wywrzeć

skutek

w

cudzej

sferze

prawnej,

a

mianowicie

reprezentowanego” (zob. tez art. 95 § 2 K.c.). Niezbędne ku temu umocowanie może
przy tym wynikać nie tylko z czynności prawnej (pełnomocnictwo), ale i z ustawy (która
określi inne, niż czynność prawna, zdarzenie prawne będące źródłem umocowania –
tzw. przedstawicielstwo ustawowe) – zob. art. 96 K.c. Nie widać istotnych przeszkód,
aby za takie zdarzenie prawne nie mogło zostać uznane, przewidziane obligatoryjnie
w

art. 40

ust. 2

P.o.s.,

wskazanie

osoby

„przedstawiciela

reprezentującego

stowarzyszenie” w regulaminie stowarzyszenia zwykłego.
Jednocześnie należy nadmienić, że w pojęciu „reprezentacji” w rozumieniu P.o.s. (w
tym jej art. 40 ust. 2) raczej nie mieści się zaciąganie zobowiązań majątkowych – a to
z uwagi na sformułowanie art. 10 ust. 1 pkt 6 P.o.s., w którym „reprezentowanie”
zostało wyraźnie wymienione obok (a więc niejako: odróżnione od) „zaciągania
zobowiązań majątkowych”.
– skoro z art. 40 ust. 2 P.o.s. nie wynika, aby przedstawiciel stowarzyszenia
zwykłego mógł zaciągać zobowiązania ze skutkiem dla stowarzyszenia, to nie
może go też reprezentować przed sądem;
Dyskusyjność takiego wnioskowania wynika już z sygnalizowanego wyżej faktu
odróżniania przez ustawodawcę na gruncie P.o.s. „reprezentowania” stowarzyszenia
od „zaciągania zobowiązań” w jego imieniu.
Ponadto,

z

uwagi

na

specyfikę

spraw

rozpoznawanych

w postępowaniu

sądowoadministracyjnym, inaczej niż w postępowaniu cywilnym, trudno raczej
stwierdzić, aby wiązały się one z „zaciąganiem zobowiązań” (chyba także w przypadku
ewentualnego,

negatywnego

dla

stowarzyszenia,

rozstrzygnięcia

o kosztach;

potencjalnie możliwego zresztą tylko w postępowaniu kasacyjnym).
– „regulaminowy” przedstawiciel stowarzyszenia zwykłego nie jest jego organem;
W myśl art. 28 § 1 P.p.s.a. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające
zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby
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uprawnione do działania w ich imieniu. W świetle art. 40 ust. 2 P.o.s. można zasadnie
argumentować, że „regulaminowy” przedstawiciel stowarzyszenia zwykłego – choć
rzeczywiście nie jest organem – to jest właśnie taką „osobą uprawnioną do działania w
imieniu” stowarzyszenia w rozumieniu art. 28 § 1 P.p.s.a.
16.

Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne
W 2014 roku do Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,

w zakresie spraw dotyczących pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,
objętych łącznie symbolem 632, na dzień 18 grudnia 2014 r. wpłynęło 398 skarg w
tym, w sprawach:


o symbolu 6320 – zasiłki celowe i okresowe –113 skarg,



o symbolu 6321 – zasiłki stałe – 10 skarg,



o symbolu 6322 – usługi opiekuńcze, w tym skierowania do domu pomocy
społecznej – 12 skarg,



o symbolu 6329 – inne o symbolu podstawowym – 262 skarg, w tym 3 skargi na
bezczynność organu.



o symbolu 644/6320 – środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu –
1 skarga.
W wydziale IV największą ilość spraw z zakresu pomocy społecznej oraz

świadczeń rodzinnych stanowiły sprawy o symbolu 6329. Na uwagę zasługują sprawy
w przedmiocie

odmowy przyznania

świadczenia

pielęgnacyjnego

z powodu

podlegania przez stronę skarżącą ubezpieczeniu społecznemu rolników.
I tak w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 341/14 przedmiotem kontroli Sądu była
decyzja SKO, utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji o odmowie przyznania
skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną
córką. Rozpoznając sprawę organy obu instancji przyjęły, opierając się na
zaświadczeniu KRUS, że skarżąca podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w
pełnym zakresie jako rolnik (małżonka) i dlatego nie spełnia przesłanek do przyznania
świadczenia pielęgnacyjnego. Organy obu instancji uznały, że skarżąca jest osobą
prowadzącą gospodarstwo rolne. Stanowisko to, zdaniem Sądu, należało uznać co
najmniej za przedwczesne.
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Podstawę rozstrzygnięcia w sprawie stanowiły przepisy ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2013.1456 j.t., dalej jako „uśr”).
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 uśr świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje m.in. matce albo ojcu, jeżeli nie
podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji. Ustawodawca precyzuje przy tym w art. 3 pkt 22 uśr, że przez
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową należy rozumieć wykonywanie pracy na
podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz
wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.
Zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy obejmował wniosek
skarżącej o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego, orzeczenie Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności uznające córkę skarżącej za osobę
niepełnosprawną, zaświadczenie Burmistrza z którego wynika, że mąż skarżącej ma
gospodarstwo

rolne

o

powierzchni

10,9700

ha

fizycznych,

tj.

2,8725

ha

przeliczeniowych, oświadczenie skarżącej, że sprawuje osobistą opiekę nad córką
oraz, że składki odprowadzane są do KRUS, zaświadczenia z KRUS o podleganiu
przez skarżącą ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik (małżonka). Na
podstawie powyższego materiału dowodowego oraz powołując się na uchwałę NSA
z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt I OPS 5/12, organy uznały, że skarżąca ma status
rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne.
Uchylając decyzje obu instancji w pierwszej kolejności Sąd zauważył, że uśr nie
wyjaśnia znaczenia pojęcia "rolnik". Jak wskazano w cytowanej uchwale, pojęcie to
zostało zdefiniowane w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. nr 50 poz. 291 z późn. zm.), zgodnie z którym
rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium
RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej
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posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów
rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie
gospodarstwa rolnego do zalesienia. Jak wynika ponadto z art. 3 pkt 6 uśr, pojęcie
"gospodarstwo rolne" powinno być rozumiane zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136 poz. 969 ze zm.), wedle
którego za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o sklasyfikowanych
w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i
zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni
przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub
znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki
organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
Sąd wskazał, iż z akt administracyjnych nie wynika z jakiego tytułu skarżąca
podlega ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Organ w tym zakresie nie poczynił
żadnych ustaleń. Nie przeprowadzono postępowania dowodowego na okoliczność, z
jakiego tytułu skarżąca objęta jest ubezpieczeniem w KRUS. Należy zaznaczyć, że
ubezpieczeniu społecznemu w świetle art. 6 pkt 1 i 2 powołanej ustawy o
ubezpieczeniu społecznym rolników podlega w szczególności (1) rolnik oraz (2) jego
domownik, przy czym ustawodawca definiuje oba te pojęcia. Ustawodawca nakazuje
by za domownika uważać osobę bliską rolnikowi, która (1) ukończyła 16 lat, (2)
pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na
terenie gospodarstwa rolnego albo bliskim sąsiedztwie oraz (3) stale pracuje w tym
gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. Zebrany
materiał dowodowy nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że skarżąca stale
pracuje w gospodarstwie rolnym swojego męża, co z kolei wyklucza możliwość
zakwalifikowania Jej jako domownika. Organy administracji publicznej wadliwie zatem
ustaliły status skarżącej z perspektywy przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników.
Sąd zważył, iż ustawodawca odróżnia wyraźnie pracę w gospodarstwie rolnym i
pracę w gospodarstwie domowym. Podleganie ubezpieczeniu społecznemu może
mieć zatem swoje źródło w wykonywaniu pracy w każdym z tych gospodarstw, lecz
tylko praca w gospodarstwie rolnym może prowadzić do nabycia statusu rolnika,
wyłączając tym samym możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Akta
sprawy nie zawierają ustaleń w tym zakresie, choć wyjaśnienie, czy skarżąca zajmuje

174
się gospodarstwem rolnym ma podstawowe znaczenie dla ustalenia jej statusu. W
przypadku zajmowania się wyłącznie gospodarstwem domowym skarżącej nie można
przypisać statusu rolnika. Okoliczność podlegania ubezpieczeniu społecznemu
rolników nie przesądza bowiem o konieczności negatywnego załatwienia wniosku o
przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.
W sprawie o sygn. akt IV SA/Po 1150/13 organy odmówiły Skarżącej
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym
synem. Organy obu instancji wskazały, że

Skarżąca wraz z mężem, figurują w

ewidencji podatków i opłat lokalnych jako właściciele gospodarstwa rolnego, o
powierzchni 1,5357 ha fizycznych (0,5759 ha przeliczeniowych). Skarżąca nie figuruje
w ewidencji ubezpieczonych w KRUS. Wnioskodawczyni dołączyła do wniosku
oświadczenie z którego wynika, że nie zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa
rolnego, gdyż sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym od urodzenia synem, który
wymaga stałej opieki, mąż Skarżącej pracuje zawodowo.
Sąd uchylając zaskarżoną decyzję wskazał, że zgodnie z ustawą o
ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniom społecznym z mocy ustawy
podlega rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha
przeliczeniowego lub dział specjalny (art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 16 ust. 1 pkt 1). Natomiast
inny rolnik – jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania – podlega
ubezpieczeniu na wniosek (art. 7 ust. 2 i art. 16 ust. 2 pkt 1). Przy ustalaniu
podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników obowiązują ustawowe domniemania
ustanowione w art. 38 tejże ustawy, w tym m.in. to, że właściciel gruntów zaliczonych
do użytków rolnych, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach (pkt 1), oraz że
podatnik podatku rolnego prowadzi działalność rolniczą w rozmiarze wynikającym z
zakresu opodatkowania (pkt 2). Nie ulega przy tym wątpliwości, że domniemania
wskazane w art. 38 pkt 1 i 2 ustawy – ze swej istoty (jako "domniemania" właśnie) –
mogą

być

obalone

odpowiednimi

przeciwdowodami

(por.

stanowisko

Sądu

Najwyższego wyrażone w wyrokach: z 30.11.2005 r., I UK 59/05, OSNP 2006/1920/310 i z 22.03.2001 r., II UKN 276/00, PPiPS 2002/10/42). Jest to konsekwencją
podstawowej zasady dotyczącej podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,
która wiąże podleganie temu ubezpieczeniu z faktem prowadzenia działalności
rolniczej, a nie z samym faktem posiadania czy dysponowania własnością
gospodarstwa rolnego. Okoliczność uzyskiwania bądź braku dochodu z gospodarstwa
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nie ma tu większego znaczenia, bowiem działalność rolnicza może również przynosić
straty. Sąd stwierdził, że Skarżąca nie jest rolnikiem, który byłby wyłączony spod
działania przepisu art. 17 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach
rodzinnych. Samo posiadanie lub własność gospodarstwa rolnego nie mogą być
kwalifikowane jako jego prowadzenie, jeżeli nie wiąże się z nimi wykonywanie
działalności

rolniczej.

Rozmiar

użytków

rolnych,

których

Skarżąca

jest

współwłaścicielem, nie kwalifikuje do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników z
mocy ustawy.
Ponadto Sąd podkreślił, że

Skarżąca – która mimo, że jest posiadaczem

niewielkiego gospodarstwa rolnego, nie jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo
rolne – może zrezygnować z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej, czy,
odpowiednio, powstrzymać się od podjęcia pracy, jak inne osoby wykonujące lub
mogące podjąć formy aktywności zawodowej, określone w art. 3 pkt 22 u.ś.r. W ocenie
Sądu, dotychczas zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazywał, że Skarżąca nie
znajduje się (i nigdy się nie znajdowała) w sytuacji ekonomicznej i socjalnej rolnika
prowadzącego gospodarstwo rolne. Wobec tego powstrzymanie się od zarobkowania
nie oznaczałoby w jej przypadku rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Brak też przeszkód do opłacania za Skarżącą składek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe, w razie przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego, na zasadach
określonych w art. 6 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.), skoro Skarżąca
nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Podobny stan faktyczny i prawny zaistniał w sprawach o sygn. akt IV SA/Po
12/14, IV SA/Po 230/14, IV SA/Po 228/14, IV SA/Po 1186/13, IV SA/Po 1030/13, IV
SA/Po 1279/13, IV SA/Po 1278/13, IV SA/Po 1062/13, IV SA/Po 1063/13, IV SA/Po
982/13, IV SA/Po 1017/13.

We wszystkich tych sprawach Sąd uchylając decyzje

organów administracji wskazywał, że materiał dowodowy zgromadzony w aktach
sprawy okazał się niewystarczający do stwierdzenia że strona skarżąca „prowadzi
gospodarstwo rolne”. Takie działanie organów administracji publicznej stanowiło
naruszenie art. 7, 77 i 80 K.p.a.
Będąca przedmiotem powyższych rozważań materia została ostatecznie
uregulowana ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz. U. 2014, poz. 567), która weszła w życie w dniu 15 maja 2014 r. W
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art. 3 uregulowano zasady ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób
będących rolnikami i sprawujących opiekę nad osobami bliskimi niepełnosprawnymi.
W przepisie tym wskazano, że warunkiem przyznania rolnikowi świadczenia jest
zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w przypadku domownika lub
małżonka rolnika - zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy
w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym
oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
Kolejna grupa orzeczeń wartych omówienia dotyczy kwestii nienależnie
pobranych świadczeń. W stanie faktycznym spraw o sygn. akt IV SA/Po 969/13 oraz
sygn. akt IV SA/Po 886/13

Skarżący pobierał zasiłek pielęgnacyjny z tytułu

niepełnosprawności. Z chwilą ukończenia przez Niego 75 roku życia Skarżący uzyskał
prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Organ uznał, że skarżący nie poinformował o
okolicznościach powodujących utratę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, bo zgodnie z
art.16 ust.6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje
osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Organ wskazał, że w treści wniosku
znajdują się złożone oświadczenia skarżącego potwierdzone podpisem o zapoznaniu
się z warunkami uprawniającymi do przyznania świadczeń rodzinnych, jak również o
zapoznaniu się z obowiązkiem wynikającym z art. 25 ust 1 w/w ustawy tj.
niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenia o zmianach
mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.
Dodatek pielęgnacyjny, a zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia te – często
mylone ze względu na podobieństwo nazw – są rodzajowo odmienne. Dodatek
pielęgnacyjny ma charakter ubezpieczeniowy, a zasiłek pielęgnacyjny – charakter
pomocniczy. Warunki do uzyskania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłku
pielęgnacyjnego określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. W sprawach o
przyznanie prawa do dodatku pielęgnacyjnego z ubezpieczenia społecznego nie ma
podstaw prawnych dla orzeczenia o prawie do innego rodzajowo świadczenia, jakim
jest zasiłek pielęgnacyjny z zaopatrzenia społecznego. W przeszłości, przy zbiegu
prawa do dodatku pielęgnacyjnego z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego wypłacano
jedno świadczenie wybrane przez uprawnionego (wyrok SN z dnia 10.12.1998r.,
IIUKN 371/98, OSNAPIUS 2000, nr 3, poz.120). Obecnie sytuacja zbiegu jest
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niemożliwa, a nabycie prawa do dodatku pielęgnacyjnego skutkuje z mocy prawa
utratą uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego. Ustawodawca zatem nie tylko wykluczył
możliwość otrzymywania obu świadczeń jednocześnie przez osobę uprawnioną, ale
ponadto wyłączył swobodę decydowania przez osobę uprawnioną, które świadczenie
chce otrzymywać.
Sąd uchylając w obu sprawach zaskarżone decyzje wskazał, iż dla zaistnienia
przesłanki odpowiedzialności z art. 30 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 8 ustawy o
świadczeniach

rodzinnych

istotne

znaczenie

oprócz

elementu

obiektywnego,

oznaczającego rzeczywiste pobranie nienależnego świadczenia wymagane jest łączne
zaistnienie przesłanki subiektywnej, to znaczy świadomości adresata przedmiotowego
świadczenia, że nie przysługuje ono jemu. Żeby można było na taki podmiot nałożyć
obowiązek zwrotu świadczenia, należy w sposób niebudzący wątpliwości wykazać, że
wiedział on o tym, że pobierając określone świadczenie działał niezgodnie z prawem.
Podstawowym wyznacznikiem takiej wiedzy jest wykazanie poborcy świadczenia, że
został on o tym pouczony. Należyte informowanie stron o okolicznościach faktycznych
i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków stanowi jedną
z podstawowych zasad każdego toczącego się postępowania administracyjnego.
Przedmiotowa zasada została wyrażona expressis verbis w art. 9 K.p.a. Sąd
podkreślił, iż w doktrynie mocno akcentuje się, że organ administracji publicznej jest
obowiązany z urzędu udzielać informacji stronie. Jego bierność w tym zakresie
stanowi naruszenie prawa. Organ jest obowiązany do udzielenia całokształtu
informacji związanej z załatwieniem danego rodzaju sprawy administracyjnej, a zatem
o stanie faktycznym założonym w normie prawa materialnego, z którego ustaleniem
wiążą się określone następstwa prawne, korzystne lub niekorzystne dla pozytywnego
załatwienia sprawy. Pouczenie kierowane do strony powinno być dla niej jasne,
czytelne i zrozumiałe. Pouczenie takie powinno być zamieszczone w ulotce, z której
następnie strona może korzystać w okresie późniejszym (z takiej formuły pouczeń
korzystają w szczególności Powiatowe Urzędy Pracy, wręczające za potwierdzeniem
odbioru zainteresowanym czterostronicowe druczki pouczeń), bądź w uzasadnieniu
decyzji. Natomiast przedstawienie stronie do wglądu przepisów regulujących zasady
przyznawania świadczeń rodzinnych, polegające na możliwości ich lektury na
formularzu wniosku, następnie spoczywającym w urzędzie jako część akt sprawy, co
do zasady nie wyczerpuje wymogów pouczenia w rozumieniu art. 30 ust. 2 pkt 1
ustawy o świadczeniach.
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W obu przypadkach Sąd podkreślił, iż z akt sprawy administracyjnej nie
wynikało aby takie prawidłowe pouczenie zostało skarżącemu udzielone. Poza
lakoniczną informacją podaną na formularzu wniosku o przyznanie zasiłku
pielęgnacyjnego, skarżący nie otrzymał szczegółowego pouczenia nawet w decyzji o
przyznaniu tego zasiłku.
Reasumując, skoro w ocenie Sądu udzielone stronie pouczenie okazało się
nieskuteczne, nie sposób przyjąć, że pobierając jednocześnie konkurencyjne
świadczenia skarżący działał w złej wierze. A tylko w takiej sytuacji świadczenie
można byłoby uznać za nienależnie pobrane. Skarżący uzyskując dodatek
pielęgnacyjny wraz z rentą miał prawo nie wiedzieć, iż pobierane świadczenie
pielęgnacyjne wyklucza możliwość pobierania tego dodatku. Organ nie udowodnił, iż
skarżący pobierał oba świadczenia świadomie, w złej woli. Nadto organ nie ustalił, w
jaki sposób zwrot pobranych świadczeń miałby wpływ na okoliczności takie jak wiek
skarżącego, stan zdrowia, jego sytuację życiową, oraz czy pomimo dokonania zwrotu
będzie w stanie zaspokoić swoje niezbędne potrzeby bytowe i żyć w warunkach
odpowiadających godności człowieka.
W sprawach dotyczących świadczeń nienależnie pobranych wyłoniła się
również problematyka umarzania takich świadczeń (wyroki o sygn. akt.

IV SA/Po

122/14, IV SA/Po 392/14, IV SA/Po 591/14, IV SA/Po 596/14, IV SA/Po 413/14). W
niniejszych sprawach Sąd wskazywał, że rozstrzygnięcie w przedmiocie umorzenia
nienależnie

pobranego

świadczenia

następuje

w

ramach

tzw.

uznania

administracyjnego. Przy działaniu w ramach uznania administracyjnego organ
administracji ma zatem prawo wyboru rozstrzygnięcia sprawy, co nie oznacza, że
rozstrzygnięcie takie może nosić cechy dowolności. Zakres swobody działania organu
administracyjnego, wynika z przepisu prawa materialnego, jakim jest art. 30 ust. 9
ustawy o świadczeniach rodzinnych, a ograniczony jest ogólnymi regułami
postępowania administracyjnego. Mając to na uwadze – aby móc uznać podjętą na
podstawie art. 30 ust. 9 ustawy decyzję za legalną – jej wydanie musi być
poprzedzone zgromadzeniem materiału dowodowego, pozwalającym na ustalenie
okoliczności istotnych dla sprawy (art. 7 oraz art. 77 § 1 K.p.a.), a następnie
wszechstronnym i wnikliwym rozważeniem zebranego materiału (art. 80 K.p.a.) przez
pryzmat ustalenia "szczególnie uzasadnionych okoliczności dotyczących rodziny"
osoby wnioskującej i ich oceny z punktu widzenia zastosowania jednej z "ulg"
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w spłacie nienależnie pobranego świadczenia, o których mowa w art. 30 ust. 9 ustawy.
Sąd

podkreślił, że

ocena

istnienia

"szczególnie

uzasadnionych

okoliczności

dotyczących rodziny" dających organom możliwość umorzenia, odroczenia terminu
płatności czy rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego winna
być dokonywana w odniesieniu do aktualnej sytuacji życiowej (materialnej,
dochodowej, zdrowotnej, rodzinnej) wnioskodawcy. Organ administracji publicznej,
rozpoznając sprawę administracyjną, ma bowiem obowiązek każdorazowo brać pod
uwagę zarówno stan prawny, jak i stan faktyczny istniejący w chwili podejmowania
przezeń decyzji, co jest szczególnie istotne właśnie w przypadku rozstrzygnięć
wydawanych w przedmiocie "ulg" w spłacie nienależnie pobranego świadczenia
rodzinnego. Podstawą bowiem dla podjęcia decyzji w tym zakresie musi być ustalenie
faktycznie istniejących ważnych powodów mających wpływ na funkcjonowanie rodziny
i skonfrontowanie ich z konkretną (realną i aktualną) możliwością spłaty nienależnie
pobranych świadczeń.
Jednym z ciekawszych orzeczeń dotyczących zasiłku rodzinnego i dodatku do
zasiłku rodzinnego był wyrok w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 227/14. Skarżąca z
pochodzenia Ukrainka, w Polsce przebywa na podstawie decyzji Wojewody o pobycie
tolerowanym. Jest żoną polskiego obywatela, z którym ma czworo dzieci urodzonych
w Polsce i legitymujących się obywatelstwem polskim. Od czterech lat nie mieszka z
mężem ze względu na złe traktowanie siebie i dzieci przez męża. Organy odmówiły
Skarżącej prawa do przedmiotowych świadczeń z dwóch przyczyn. Nie został w ich
ocenie spełniony warunek określony w art. 1 ust. 2 pkt "c" uśr, bowiem
Wnioskodawczyni uzyskała zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2009 r. Nr 189 poz. 1472 z późn. zm., dalej jako ustawa o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony). Ponadto nie jest możliwe ustalenie miesięcznego dochodu rodziny, ze
względu na brak wymaganych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową
męża.
W ocenie Sądu organy administracji obu instancji popełniły błąd, interpretując
przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych w oderwaniu od zasad określonych w
Konstytucji. Zgodnie z art. 1 ust. 2 u.ś.r. w brzmieniu obowiązującym w dacie
wydawania zaskarżonej decyzji, świadczenia rodzinne przysługiwały:
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1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
a. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego,
b. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych
o zabezpieczeniu społecznym,
c. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn. zm.),
lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
W świetle przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych Skarżąca jest
nierozwiedzionym rodzicem który reprezentuje rodzinę (składając wniosek o
przyznanie świadczenia rodzinnego oraz określonych dodatków); rodzinę składającą
się również z czwórki dzieci Skarżącej, urodzonych w Polsce i legitymujących się
polskim obywatelstwem oraz męża i ojca dzieci, obywatela polskiego. Skarżąca
przebywa legalnie w Polsce (pobyt tolerowany).
W art. 18 Konstytucji zastrzeżono, że rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo
znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwinięcie tej zasady
znajduje się w art. 71 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym państwo w swojej polityce
społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do
szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.
W ocenie Sądu zastosowana przez Kolegium wykładnia przepisów ustawy
postawiła dzieci Skarżącej w gorszej sytuacji od ich rówieśników – także obywateli
polskich. Sprzeciw sądu budzi taka ocena Kolegium, że fakt polskiego obywatelstwa
dzieci Skarżącej nie ma znaczenia dla przyznania prawa do świadczenia rodzinnego.
Zgodnie z art. 33 ust. 2 u.ś.r. świadczenia rodzinne są finansowane z budżetu
państwa i nie można odmówić przyznania świadczeń rodzinnych, przeznaczonych do
wykorzystania dla obywateli tegoż państwa tylko dlatego, że wniosek złożyła osoba
korzystająca ze zgody na pobyt tolerowany. Sąd podkreślił, że zasiłek rodzinny ma na
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celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka (art. 4 ust. 1 u.ś.r.) i z woli
ustawodawcy kierowany jest do osób o niekorzystnej sytuacji materialnej. W niniejszej
sprawie czworo dzieci Skarżącej – obywateli polskich żyje w rodzinie, która być może
spełnia przesłanki przyznania prawa do świadczenia rodzinnego. Niezbędne dla
prawidłowego załatwienia wniosku będzie ustalenie dochodu męża Skarżącej. W
określonym zakresie informacje o dochodach męża Skarżącej organy administracji
mogą uzyskać z właściwych urzędów.
W sprawach z zakresu pomocy społecznej o symbolu 6320 i 6321 Sąd uchylał
zaskarżone decyzje głównie ze względów proceduralnych. W sprawach tych Sąd
wskazywał na istotę aktualizacji wywiadu środowiskowego, który odzwierciedlałby
bieżącą sytuację skarżącego, a na którą powołują się organy administracji w swoich
decyzjach. Organy uzasadniając decyzje w przedmiocie zasiłku powinny wskazać
choćby jakie są potrzeby wnioskodawcy, jaką pomoc już uzyskał jak również
informację o posiadanych przez organ środkach. Takie informacje pozwoliłyby Sądowi
na ocenę czy nie doszło do przekroczenia zasady swobodnego uznania. Organy mają
obowiązek w sposób kompleksowy ustalić sytuację rodzinną, zdrowotną i dochodową
strony skarżącej. Ponadto organ administracji, stosownie do art. 7, 77, 107 K.p.a.
winien w wyczerpujący sposób zebrać i rozpatrzyć materiał dowodowy sprawy, a
wyniki

poczynionych

ustaleń

uzewnętrznić

w

uzasadnieniu

wydanej

decyzji

administracyjnej, które winno być zindywidualizowane i odpowiadać realiom tej
konkretnej sprawy, a nie być sformułowane – jak ma to miejsce w przypadku
kontrolowanych decyzji – w sposób ogólny i dający się zastosować w dowolnej
sprawie.
17.

Dofinansowanie w ramach programów operacyjnych
W 2014 roku nowe zagadnienia pojawiły się w sprawach dotyczących wpisu do

ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego, które rzutowały na
uprawnienie do przyznania płatności bezpośrednich.
WSA w Poznaniu podzielił pogląd, że małżonkowie mogą posiadać tylko jeden
numer identyfikacyjny bez względu na to, czy posiadają oddzielne gospodarstwa rolne
oraz niezależnie od tego jaki ustrój majątkowy ich obowiązuje. Ustawodawca nie
rozróżnił bowiem sytuacji małżonków, którzy wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne
od tych małżonków, którzy posiadają odrębne gospodarstwa rolne niezwiązane ze
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sobą funkcjonalnie, organizacyjnie i ekonomicznie. Za zasadniczy w kwestii wpisu
przyjął fakt pozostawania w związku małżeńskim. Z treści przepisu art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U.
z 2012 r. poz. 86) nie wynika przy tym, aby odwoływał się on w swej regulacji do
stosunków majątkowych istniejących między małżonkami (por. wyroki NSA z dnia 3
lipca 2012 r., sygn. akt II GSK 886/11; z 25 stycznia 2011r., sygn. akt 94/10; z 30
września 2010 r., sygn. akt II GSK 802/09; z 27 sierpnia 2009 r., sygn. akt II GSK
23/09; z 8 lipca 2009r., sygn. akt II GSK 1092/08).
W przypadkach, gdy małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową, a
jedno

z nich

zgłosiło

zamiar

prowadzenia

osobnego

gospodarstwa

rolnego

zastosowanie znalazł wyrok TK z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. akt P 40/12 (Dz. U. z
13 grudnia 2013 r., poz. 1537), w którym stwierdzono, że „art. 12 ust. 4 ustawy, w
zakresie w jakim nie przewiduje dopuszczalności nadania osobnych numerów
identyfikacyjnych każdemu z małżonków, w sytuacji gdy istnieje między nimi
rozdzielność majątkowa i posiadają odrębne gospodarstwa rolne, jest niezgodny z art.
32 ust. 1 w zw. z art. 18 Konstytucji RP”.
WSA w Poznaniu kierując się dobrem i poszanowaniem praw oraz wartości
konstytucyjnych jednostki uznał, że przepis art. 12 ust. 4 ustawy o krajowym systemie
ewidencji producentów rolnych, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności,

nie ma zastosowania w zakresie w jakim nie

przewiduje dopuszczalności nadania osobnych numerów identyfikacyjnych każdemu z
małżonków, w sytuacji gdy istnieje miedzy nimi rozdzielność majątkowa i posiadają
odrębne gospodarstwa rolne. Norma, która nie dopuszcza nadania osobnych
numerów identyfikacyjnych każdemu z małżonków, nie znajdzie zastosowania w
sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa i posiadają oni
odrębne gospodarstwa rolne. W sytuacji jednak, gdyby do czasu rozpoznania sprawy
przez organy, w konsekwencji wyroku TK weszły w życie nowe uregulowania prawne
znajdujące zastosowanie do ustalonego w sprawie stanu faktycznego, organy
zobowiązane będą orzekać na podstawie obowiązującego stanu prawnego (por. wyrok
WSA w Poznaniu z 10 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Po 1065/13; Wyrok WSA w
Poznaniu z 5 listopada 2014 r., sygn. akt III SA/Po 1839/13; wyrok WSA w Poznaniu z
dnia 20 listopada 2014 r., sygn. akt III SA/Po 136/14; wyrok WSA w Poznaniu z 14
listopada 2014 r., sygn. akt III SA/Po 1843/13).
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Wśród nowych zagadnień związanych z przyznaniem dofinansowania ze
środków pochodzących z Unii Europejskiej pojawiły się kwestie ustalenia właściwego
określenia organu uprawnionego do występowania przed sądami administracyjnymi.
W przypadkach, gdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wydał informację o odmowie przyznania dofinansowania, która została podtrzymana
przez Komisję Odwoławczą, to stroną postępowania sądowego będzie Instytucja
Zarządzająca WRPO – Zarząd Województwa W., a nie Instytucja Pośrednicząca tj.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w P. (wyrok NSA z
dnia 14 listopada 2013 r., o sygn. II GSK 2007/13, wyrok WSA w Poznaniu z 2
kwietnia 2014 r., sygn. akt z III SA/Po 305/14).
Innym spornym zagadnieniem były kwestie spełnienia przez ubiegających się
o dofinansowanie szczególnych wymagań konkursowych przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie.

Między

innymi

dotyczyły

one

spełnienia

statusu

mikroprzędsiebiorcy, co wiąże się z uprzednim zapoznaniem się z definicją
mikroprzedsiębiorcy i koniecznością spełnienia wymagań określonych dla danego
programu. Na wnioskodawcy ciąży

obowiązek wykazania, że posiada taki status

„małych lub średnich przedsiębiorstw” w rozumieniu norm prawa unijnego zawartych w
załączniku I rozporządzenia Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U.
UE. L. z dnia 9 sierpnia 2008 r. Nr 214, s. 3), które znajdują bezpośrednie
zastosowanie do oceny kwalifikowalności wniosków zgłoszonych w ramach konkursu.
Natomiast instytucje – pośrednicząca i zarządzająca dokonując oceny wniosku
zobowiązane są ustalić, czy wnioskodawca rzeczywiście odpowiada definicji takich
przedsiębiorstw.

Ocena

złożonych

wniosków

opiera

się

na

oświadczeniach

aplikujących o przyznanie pomocy. Zaniedbań należy upatrywać nie w działaniu
organu, ale w poprawności wniosku i rzetelności wskazanych danych. Podstawą
ustaleń i dalej oceny komisji konkursowej są informacje zawarte w przedłożonych
dokumentach aplikacyjnych. Oceny wniosku można dokonać wyłącznie w oparciu o
informacje i dokumenty w nim zawarte, bez możliwości uzupełniania materiału
podlegającego ocenie na dalszym etapie procedury konkursowej. Weryfikacja statusu
przedsiębiorstwa możliwa jest na każdym etapie poprzedzającym zawarcie umowy,
gdyż jej stroną może być jedynie podmiot, który spełnia zarówno podmiotowe jak i
przedmiotowe wymagania danego programu operacyjnego.
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W ramach oceny wniosków o dofinansowanie status przedsiębiorstwa należy
ustalić, po uwzględnieniu czy wnioskodawca jest również udziałowcem w innych
przedsiębiorstwach, czy przedsiębiorstwa te działają na tym samym lub pokrewnych
rynkach, czy osoby pozostające w bliskich relacjach osobistych prowadzą wspólnie lub
oddzielnie inne przedsiębiorstwa na tym samym lub pokrewnym rynku. Chodzi bowiem
o ustalenie rzeczywistego potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa ubiegającego
się

o

dofinansowanie.

Powiązania

pozwalają

na

wzajemną

współpracę

przedsiębiorstw, ustalanie wspólnej strategii, wspólnych rynków zbytu, wzajemne
udzielanie sobie pożyczek, zawieranie korzystnych dla danego przedsiębiorstwa
umów, czy też wspólne korzystanie z nieruchomości lub pomieszczeń niezbędnych do
prowadzenia działalności. W przypadku, gdy ta sama osoba jest właścicielem innego
przedsiębiorstwa lub wspólnikiem w innych przedsiębiorstwach albo członkiem
organów innego przedsiębiorstwa, działających na tym samym lub pokrewnym rynku
może niewątpliwie wywierać wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Możliwość
samodzielnego działania i reprezentowania innego podmiotu czyni te działania
możliwymi bez względu na oświadczenie beneficjenta o powstrzymaniu się od tego
typu działań. Dotyczy to obiektywnych okoliczności pozwalających na kontrolowanie
jednego podmiotu gospodarczego przez inny. Równie ważne z punktu widzenia
badania

powiązań

pośrednictwem

są

relacje

kontrolujących

zachodzące
je

osób

pomiędzy

fizycznych,

przedsiębiorstwami

przykładowo

za

wspólników,

udziałowców, członków zarządu oraz innych osób fizycznych mających faktyczny
wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. W takim przypadku konieczne jest również
stwierdzenie, że analizowane podmioty prowadzą działalność na tym samym rynku lub
rynkach pokrewnych i co - niezwykle istotne - istnienie okoliczności faktycznych
wskazujących na ich współdziałanie. Badając status przedsiębiorstwa należy zatem
brać pod uwagę rzeczywistą pozycję ekonomiczną przedsiębiorstwa i jego potencjał
gospodarczy, tj. uwzględnić czy jest ono niezależne, bądź czy należy do grupy
powiązanej gospodarczo i organizacyjnie (grupa nie musi mieć charakteru formalnooficjalnego),

w

szczególności

w

kontekście

czy

nieformalnie

powiązane

przedsiębiorstwa podejmują wspólne działania gospodarcze i czy ich działalność się
wzajemnie

uzupełnia.

Poza

tym

za

istnieniem

powiązań

gospodarczych

i

organizacyjnych (również nieformalnych) mogą przemawiać m.in. wspólni klienci, brak
wyodrębnienia finansowego, wspólne użytkowanie bazy logistycznej, wspólny sposób
prowadzenia biznesu, korzystanie z tych samych kanałów dystrybucji, wspólna strona
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internetowa,

relacje

pomiędzy

kierownictwem,

posługiwanie

się

wspólnymi

pracownikami (wyrok WSA w Poznaniu z 13 sierpnia 2014 r., sygn. akt III SA/Po
882/14).
Badanie statusu przedsiębiorstwa, które jest uzależnione od przynależności do
grupy kapitałowej wcale nie musi mieć charakteru oficjalnego, gdyż jest ono oceniane
z funkcjonalnego, gospodarczego punktu widzenia. W tym względzie wyłączona jest
tylko literalna wykładnia poszczególnych pojęć wynikających z prawa unijnego takich
jak np. "rynek pokrewny". Relacje rodzinne mają bezpośredni wpływ na ocenę stopnia
integracji pomiędzy przedsiębiorstwami i mogą wypełniać znamiona powyższych
związków i konieczna pozostaje wykładnia celowościowa jaką dopuszcza tym
względzie Trybunał Sprawiedliwości (np. wyrok TS z dnia 14 października 2004r. w
sprawie T-137/02 Pollmeier Malchow GmbH &Co.KG przeciwko Komisji Europejskiej;
wyrok TS z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie C-91/01 Republika włoska przeciwko
Komisji Europejskiej). Uwzględniając cel ustawodawcy unijnego w zakresie wspierania
MSP, takie pojęcie należy oceniać z punktu widzenia stricte gospodarczego,
organizacyjnego i funkcjonalnego (wyrok WSA w Poznaniu z 2 kwietnia 2014 r., sygn.
akt III SA/Po 305/14).
Do nowych spraw należały kwestie zwrotu środków przyznanych w ramach
dofinansowania

projektu

ze

środków

unijnych

w

przypadku

stwierdzenia

„nieprawidłowości” zdefiniowanych w art. 2 pkt. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 z dnia 11 czerwca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego,

Europejskiego

Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 (Dz. U. UE z 2006 r. L Nr 210 str. 25 ze zm.). Nieprawidłowości mogą
dotyczyć naruszenia procedur wskazanych w umowie o dofinansowanie projektu, a w
szczególności w zakresie zamówień publicznych. Stwierdzone różnice w opisie
przedmiotu (wielkości) zamówienia oraz nie wskazanie w ogłoszeniu o zamówieniu
listy dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie
stanowi naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j.Dz. U z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej jako p.z.p,
uzasadniającego nałożenie korekty finansowej. Stwierdzone naruszenia przepisów art.
7 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art. 41 pkt 7 p.z.p. wobec braku należytego
wyjaśnienia ich wpływu na wystąpienie nawet potencjalnej szkody w budżecie
ogólnym Unii Europejskiej, nie mogą stanowić podstaw do nałożenia korekty
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finansowej i w konsekwencji nie stanowią podstaw do domagania się zwrotu kwoty
dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.), zwanej dalej
u.f.p. (wyrok WSA w Poznaniu z 03 kwietnia 2014 r., sygn. akt III SA/Po 127/14).
Należy zwrócić uwagę, że pierwotnie przyjmowano, iż przy ocenie zgodności z
prawem decyzji o zwrocie środków, kontroli sądu podlega całokształt podejmowanych
przez Zarząd Województwa czynności, zmierzających do odzyskania wypłaconego
dofinansowania, w tym również ustalenie i nakładanie korekty finansowej, skoro
stanowi ona kwotę lub część kwoty do zwrotu, określoną decyzją wydaną na
podstawie art. 207 u.f.p. (wyrok WSA w Poznaniu z 29 stycznia 2014 roku, sygn. akt III
SA/Po 897/13). Ostatecznie jednak rozróżniono, że określone w umowie o
dofinansowanie postępowanie dotyczące zwrotu środków stanowi inną procedurę
obowiązującą przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej
w rozumieniu art. 184 ust. 1 in fine u.f.p. i art. 30 ust. 1 i 2 u.z.p.p.r. Natomiast umowa,
w której określone są podstawy materialnoprawne oraz proceduralne stanowi
dodatkowe źródło norm prawnych, które regulują postępowanie w przedmiocie zwrotu
środków (wyrok WSA w Poznaniu z 03 kwietnia 2014 r., sygn. akt III SA/Po 127/14 ).
Nowym

zagadnieniem

było

również

określenie

właściwego

organu

uprawnionego do wydania decyzji zwrotowej. W przypadku środków przyznanych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwy
pozostaje Prezes Zarządu, a nie Zarząd WFOŚiGW, gdyż zgodnie z dyspozycją art.
400e ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U t.j. z 2008 r.,
Nr 25, poz. 150), organem wojewódzkiego funduszu jest zarząd wojewódzkiego
funduszu, natomiast prezes zarządu, zgodnie z art. 400j ust. 5 ustawy, reprezentuje
wojewódzki fundusz na zewnątrz. Właściwym organem I instancji do działania w
sprawie i wydania decyzji niniejszej sprawie jest Zarząd WFOŚiGW (wyrok WSA w
Poznaniu z 13 marca 2014 r., sygn. akt III SA/Po 1426/13).
Szczególny rodzaj spraw dotyczył udzielenia ulg w spłacie zobowiązania
finansowego

wobec

Instytucji

Zarządzającej

W.Regionalnym

Programem

Operacyjnym na lata 2007 – 2013, wynikającego z umowy o dofinansowanie. Kwestię
ulg w spłacie zobowiązań z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich reguluje ustawa z dnia z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.), zwanej
dalej u.f.p. Ponieważ przepisy ustawy o finansach publicznych nie wskazują
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przesłanek udzielania ulg w spłacie należności stanowiących niepodatkowe należności
budżetowe o charakterze publicznoprawnym, na podstawie odesłania zawartego w art.
67 u.f.p., do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60,
nieuregulowanych tą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i odpowiednio
przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2012 r. poz. 749, z późn. zm.). W dziale III ordynacji podatkowej kwestia ulg w spłacie
zobowiązań uregulowana została w rozdziale 7a - ulgi w spłacie zobowiązań
podatkowych. Zatem, stosując odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej (art. 67a §
1 O.p.), właściwy organ może udzielić zobowiązanemu ulgi w spłacie zobowiązań
stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem
publicznym. Ulga w postaci rozłożenia na raty, choć znajduje się w katalogu ulg obok
instytucji umorzenia zaległości podatkowych, nie prowadzi ze strony organu do
rezygnacji z należności, a jedynie do ich rozłożenia w czasie. Decyzja o rozłożeniu na
raty należności jest decyzją jakościowo inną od decyzji o umorzeniu należności.
Organy administracji powinny zatem ustalić czy w stanie faktycznym przedmiotowej
sprawy występuje ważny interes zobowiązanego i interes publiczny. Wniosek
dotyczący rozłożenia na raty kwoty zobowiązania, wymaga przeprowadzenia
rzetelnego postępowania dowodowego dotyczącego ustalenia sytuacji osobistej,
rodzinnej i majątkowej zobowiązanego (wysokość uzyskiwanych przez niego
dochodów

oraz

wydatków),

w

tym

realnych

możliwości

dokonania

spłaty

zobowiązania, aby umożliwić stwierdzenie, czy zachodzą przesłanki ważnego interesu
zobowiązanego i interesu publicznego będące podstawą oceny zasadności wniosku o
udzielenie ulgi (wyrok WSA w Poznaniu z 16 stycznia 2014 r., sygn. akt III SA/Po
748/13).
18.

Sprawy ze skarg na bezczynność i przewlekłość
W 2014 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu

rozpoznawano m.in. sprawy dotyczące skarg opartych na podstawie art.149 § 1
P.p.s.a., a dotyczących bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania
przez organy administracji publicznej oraz stwierdzenia, czy ewentualna bezczynność
lub przewlekłość postępowania organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.
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W 2014 roku, w kategorii spraw dotyczących bezczynności i przewlekłości organów
oraz wymierzenia organowi grzywny do Wydziału IV wniesiono 107 skarg
zarejestrowanych jako SAB.

W przedmiotowych sprawach składy orzekające

dokonywały wykładni pojęć bezczynności organu administracji publicznej oraz
przewlekłego postępowania organu administracji publicznej.

Na potrzeby

niniejszego opracowania dokonano w szczególności analizy orzeczeń zapadłych w
sprawach o sygn. akt: IV SAB/Po 62/14, IV SAB/Po 54/14, IV SAB/Po 71/14,
IVSAB/Po 45/14, IV SAB/Po 53/14, IV SAB/Po 1003/13, IV SAB/Po 37/14, IV SAB/Po
39/14, IV SAB/Po 56/14, IV SAB/Po 22/14, IV SAB/Po 30/14, IV SAB/Po 60/14, IV
SAB/Po 95/13, IV SAB/Po 130/13 i IV SAB/Po 1079/13

Sąd odstępował od

wymierzenia grzywny przewidzianej przepisem art. 149 § 2 P.p.s.a. w sytuacjach, gdy
strona nie domagała się wymierzenia grzywny. Grzywna przewidziana w/w przepisem
ma bowiem charakter fakultatywny. (np. wyrok w sprawie o sygn. akt IVSAB/Po
71/14).

Dokonując koniecznego rozgraniczenia zakresu skarg na bezczynność oraz

przewlekłość postępowania, Sąd w pełni podzielił pogląd (np. wyrok w sprawie o sygn.
akt IVSAB/Po 45/14) zapatrywanie wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w
wyroku z 05 lipca 2012 r. (II OSK 1031/12; orzeczenie dostępne w Centralnej Bazie
Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dalej w skrócie:
"CBOSA"), zgodnie z którym nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi polegająca na dodaniu skargi na przewlekłe prowadzenie
postępowania, wymaga reinterpretacji pojęcia "bezczynności", poprzez ograniczenie
jego rozumienia do niewydania w terminie decyzji lub postanowienia, względnie aktu
lub czynności wskazanych w art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a. Chodzi w tym przypadku o
przekroczenie terminu określonego na podstawie art. 35

K.p.a., względnie

przedłużonego zgodnie z art. 36 K.p.a. Pojęcie "bezczynności" w rozumieniu art. 3 § 2
pkt 8 i art. 149 P.p.s.a. sprowadza się więc obecnie do badania kwestii ewentualnego
naruszenia "terminowości" działania organów administracyjnych - niezałatwienia
sprawy w terminie (por. R. Suwaj, Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji
publicznej, Warszawa 2014, s. 57). W tym ujęciu dochowanie przez organ
ustawowych

terminów

załatwienia

sprawy

względnie

aktów

staranności

przewidzianych art. 36 K.p.a. wyklucza możliwość skutecznego postawienia organowi
zarzutu bezczynności Z kolei przez pojęcie "przewlekłego prowadzenia postępowania"
należy rozumieć sytuację prowadzenia postępowania w sposób nieefektywny, poprzez
wykonywanie czynności w dużym odstępie czasu bądź wykonywaniu czynności
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pozornych, powodujących, że formalnie organ nie jest bezczynny (por. J.P. Tarno,
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa 2012,
s. 44; J. Drachal, J. Jasielski, R. Stankiewicz [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi. Komentarz, pod red. R. Hausera i M. Wierzbowskiego, Warszawa
2011, s. 69-70), ewentualnie mnożenie przez organ czynności dowodowych ponad
potrzebę wynikającą z istoty sprawy (J. Borkowski [w]: B. Adamiak, J. Borkowski,
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 238).
Pojęcie "przewlekłość postępowania" obejmować będzie zatem opieszałe, niesprawne
i nieskuteczne działanie organu w sytuacji, gdy sprawa mogła być załatwiona w
terminie krótszym, jak również nieuzasadnione przedłużanie terminu załatwienia
sprawy (zob. wyrok NSA z 05.07.2012 r., II OSK 1031/12, CBOSA). Orzekając w
sprawach dotyczących bezczynności czy przewlekłego prowadzenia sprawy na
podstawie art. 149 P.p.s.a Sąd podkreślał, że zgodnie z art. 52 § 1 i 2 P.p.s.a., skargę
(w tym także skargę na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania) można
wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły skarżącemu w
postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przy czym przez wyczerpanie
środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden
środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy, przewidziany w ustawie. W przypadku skargi na bezczynność i przewlekłość
postępowania, jej wniesienie dopuszczalne jest wówczas, gdy strona wyczerpała tryb
przewidziany w art. 37 § 1 K.p.a. Stosownie do art. 37 K.p.a. na niezałatwienie sprawy
w terminie określonym w art. 35 K.p.a. , w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl
art. 36 K.p.a. lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do
organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia
naruszenia prawa. Z treści cytowanych przepisów wynika zatem, że uprzednie
złożenie zażalenia lub wezwanie do usunięcia naruszenia prawa stanowi niezbędny
warunek złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność
lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Z uwagi na fakt, że obowiązujące przepisy
prawa w zakresie administracyjnego toku instancji nie przewidują organu wyższego
stopnia nad samorządowym kolegium odwoławczym, to skarga na bezczynność lub
przewlekłość postępowania tego organu powinna zostać poprzedzona wezwaniem do
usunięcia

naruszenia

prawa.

W

postępowaniu

sądowoadministracyjnym

uruchomionym skargą na bezczynność, sąd zasadniczo ( z wyłączeniem spraw z
zakresu informacji publicznej) ogranicza się wyłącznie do ustalenia, czy organowi
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można przypisać opisany powyżej stan, tj. stan bezczynności. Dla dopuszczalności
skargi na bezczynność nie mają znaczenia powody, dla jakich akt nie został podjęty
lub czynność nie została dokonana, jak również, czy bezczynność organu
spowodowana została zawinioną lub niezawinioną opieszałością organu. Wskazać
należy również, iż skarga na bezczynność przysługuje tylko w sprawach, w których
wydawane są decyzje i określone postanowienia oraz w tych sprawach, w których
mogą być wydawane akty lub podejmowane czynności z zakresu administracji
publicznej. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że bezczynność organu
zachodzi, gdy nie dotrzymuje on terminu załatwienia sprawy, a także w przypadku
odmowy wydania stosownego aktu czy podjęcia czynności, choćby organ mylnie
sądził, że załatwienie sprawy nie wymaga podjęcia takich działań Przedmiotem oceny
sądu w takim postępowaniu staje się bowiem jedynie kwestia, czy stan bezczynności
organu w danej sprawie zachodzi, a jeśli tak, to czy nakazanie organowi załatwienia
sprawy jest na datę orzekania przez sąd dopuszczalne, uzasadnione i celowe. W
przypadku skargi na bezczynność, przedmiotem kontroli nie jest więc określony akt lub
czynność organu, lecz ich brak w sytuacji, gdy organ miał obowiązek działania w danej
formie i w określonym przez prawo terminie.

Uwzględnienie skargi na bezczynność

organów w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 P.p.s.a. - przy jej zasadności prowadzi w myśl art. 149 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
do zobowiązania podmiotu do wydania w określonym terminie aktu lub w innych
przypadkach, do dokonania czynności lub stwierdzenia, albo uznania uprawnienia lub
obowiązku wynikających z przepisów prawa. W wyroku uwzględniającym skargę na
bezczynność sąd nie może jednak określić, w jaki sposób powinna być rozpoznana
sprawa, w której dany podmiot pozostaje w bezczynności, nie może bowiem
nakazywać temu podmiotowi wydania decyzji, postanowienia lub podjęcia czynności
określonej treści. (np. wyrok w sprawie o sygn. akt IVSAB 53/14).

Skarga na

bezczynność podlega oddaleniu na podstawie art. 151 Prawa o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi w przypadku jej bezzasadności. Bezzasadność skargi,
tj. brak bezczynności organu Sąd ustalał w sytuacjach: - gdy skarżący nie usunął
braków wniosku w terminie, mimo prawidłowego wezwania i pouczenia a organ
prawidłowo pozostawił wniosek bez rozpoznania, kończąc w ten sposób postępowanie
administracyjne w tym zakresie. Jak wskazano w uchwale składu siedmiu sędziów SN
z dnia 8 czerwca 2000 r. (III ZP 11/00, OSNAPiUS 2000, nr 19, poz. 702; OSP 2001,
z. 1, poz. 12, z glosą aprobującą B. Adamiak): "Pozostawienie bez rozpoznania na
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podstawie art. 64 K.p.a. podania o wszczęcie postępowania nie wymaga wydania
decyzji administracyjnej".( np. wyrok w sprawie o sygn. akt IVSAB/Po 56/14),

- gdy

ustalono, że operator energetyczny nie dysponuje wiedzą na temat żądanych przez
skarżącą informacji i w sposób zgodny z prawem poinformował on o tym skarżącą
pismem. (np. wyrok w sprawie o sygn. akt IV SAB/Po 37/14)

W sytuacji gdy organ

przed wniesieniem skargi przez stronę wyda stosowny akt, to nie można uznać, że
skarga jest zasadna. Nie jest bowiem możliwe, zdaniem Sądu, oderwanie takiej skargi
do sprawy głównej, która w dacie wniesienia tej skargi została już załatwiona, a
konsekwencji nie ma możliwości zastosowania dwóch innych środków prawnych:
stwierdzenia czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały
miejsce z rażącym naruszeniem prawa ( art. 149 § 1 P.p.s.a. zdanie drugie), oraz
wymierzenia organowi grzywny ( art. 149 § 2 P.p.s.a.). W takich sytuacjach
następowało oddalenie skargi.( np. wyrok w sprawie o sygn. aktr IV SAB/Po 62/14).
Natomiast w sytuacji, gdy zarzucany stan bezczynności ustał po dniu wniesienia
skargi, ale przed jej rozpoznaniem i rozstrzygnięciem przez Sąd, to postępowanie
sądowoadministracyjne, w części obejmującej zobowiązanie do załatwienia sprawy, o
jakim mowa w art. 149 § 1 zdanie pierwsze P.p.s.a., podlegało umorzeniu na
podstawie art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. (por. uchwała NSA z 26.11.2008 r., I OPS 6/08,
ONSAiWSA 2009, nr 4, poz. 63). W świetle dominującego aktualnie orzecznictwa
sadowoadministracyjnego nie zwalnia to jednak sądu od podjęcia pozostałych
rozstrzygnięć właściwych dla tego typu skargi - przewidzianych w art. 149 § 1 zd.
drugie P.p.s.a. oraz (ewentualnie) w art. 149 § 2 P.p.s.a., tj. orzeczenia w kwestii
charakteru (rażącego / nierażącego) bezczynności oraz (ewentualnie) w przedmiocie
wymierzenia organowi grzywny (zob. np. postanowienie NSA z 26.07.2012 r., II OSK
1360/12; wyrok NSA z 15.01.2013 r., II OSK 2390/12 - CBOSA).

Sąd uznając, że

bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa brał pod uwagę:

-

okoliczność, że organ nie zachowywał się w tej sprawie biernie, lecz cały czas
prowadził z wnioskodawcą korespondencję i ostatecznie udzielił jemu prawidłowej
odpowiedzi na wniosek, przed dniem wyrokowania,( np. wyrok w sprawie o sygn. akt
IVSAB/Po 54/14)

- fakt że, wobec wielości kierowanych przez wnioskodawcę pism

ustalenie, które z nich stanowi właściwy wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
mogło nastręczać trudności, i że organ, bez złej woli, mógł błędnie uznać, iż stanowiło
go dopiero kolejne pismo (zatytułowane np.: "Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej" (np. wyrok w sprawie o sygn. akt

IVSAB/Po 54/14), - rozmiar zwłoki
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w udzieleniu odpowiedzi na ten wniosek - wprawdzie względnie duży (bo
ponaddwukrotnie przekraczający czternastodniowy termin.), ale jednak obiektywnie
nie rażący, bo wynoszący nieco ponad miesiąc od wpływu wniosku, (np. wyrok w
sprawie o sygn. akt IV SAB/Po 54/14)

sytuację, gdy skarżący zwrócił się o

-

udzielenie informacji publicznej pismem z 9 maja 2014 roku, a już pismem z dnia 28
maja udzielono odpowiedzi żywiąc przekonanie, że protokół z zebrania rocznego
wspólnoty mieszkaniowej nie stanowi informacji publicznej. Sąd uznał, że z uwagi na
trudną

wykładnię

przepisów

prawa

regulujących

funkcjonowanie

wspólnot

mieszkaniowych w powiązaniu z wnioskowaniem o tym, czy protokół z zebrania
rocznego wspólnoty jest informacją publiczną bezczynność spółki nie miała charakteru
rażącego (np. wyrok w sprawie o sygn. akt IVSAB/Po 53/14), - sytuację, gdy organ w
ustawowym 14 dniowym terminie udzielił pisemnej (choć wadliwej co do formy)
odpowiedzi, tym samym skarżący w ustawowym terminie poznał jego stanowisko a
pomimo tego, że w/w odpowiedzi udzielono w piśmie z dnia 29.07.2013 r. i wynikało z
niej, że organ nie zamierza realizować swego obowiązku, skarżący z nieznanych
przyczyn wniósł niniejszą skargę dopiero w dniu 24.03.2014 r. , co spowodowało tak
znaczne opóźnienie w załatwieniu wniosku. Nadto był to pierwszy wniosek tego typu
złożony do tego organu i organ wobec istniejących wątpliwości, mógł stać na
stanowisku, iż nie jest podmiotem zobligowanym do udzielenia żądanej informacji
publicznej. Zdaniem Sądu należy bowiem rozróżnić sytuację, gdy organ ma
obiektywną wiedzę, że jest zobowiązany do takiego obowiązku (wynikającą choćby
z zapadłych wcześniej orzeczeń sądowych) i go nie realizuje, od sytuacji, gdy organ
błędnie pozostaje w przekonaniu, że obowiązek ten na nim nie ciąży i dlatego go nie
realizuje (np. wyrok w sprawie o sygn. akt

- że regulacje

IVSAB/Po 30/14 )

dotyczące udostępnienia informacji publicznej budzą wielokrotnie wątpliwości
interpretacyjne,

a

zachowanie

adresata

wniosku

świadczyło

o

błędnym

interpretowaniu prawa i nie miało cech lekceważącego traktowania obowiązków
nakładanych na niego przepisami u.d.i.p. Zdaniem Sądu dla oceny, czy w
rozpoznawanej

sprawie

miało

miejsce

rażące

naruszenie

prawa,

nie

jest

wystarczające samo przekroczenie ustawowych terminów. Musi być ono znaczne
bądź też wręcz przejawiać się w braku reakcji organu na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej. W ocenie Sądu bezczynność organu wynikała, z błędnej
interpretacji przepisów (np. wyrok w sprawie o sygn. akt IVSAB/Po 22/14). Z tych
samych względów Sąd nie uznawał za zasadne wymierzenia grzywny przewidzianej w
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art. 149 §2 p.p.s.a. (np. wyroki w sprawach o sygn. IV SAB/Po 45/14, IV SAB/Po
54/14). Sąd uznawał, że bezczynność miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa w
sytuacjach, gdy:

- postępowanie w sprawie odwoławczej trwało ponad

czternastokrotnie dłużej, niż dopuścił to ustawodawca, a w odpowiedzi na skargę
organ błędnie informował, iż rzekomo załatwił już sprawę odwołania poprzez wydanie
decyzji, podczas gdy w rzeczywistości uczynił to dopiero blisko trzy miesiące później
(np. wyrok w sprawie o sygn. IVSAB/Po 45/14),

- organ wzywał o dowody, których

bezzasadność wynikała z poprzednich wyroków sądu w sprawie, gdy lekceważył
informacje podawane przez skarżącego i wzywał o dalsze uzupełnianie dokumentów
(np. wyrok w sprawie o sygn.IV SAB/Po 1079/13)

- poinformowanie strony o

odmowie informacji publicznej nastąpiło z 8 - miesięcznym, tj. znacznym,
przekroczeniem maksymalnego terminu przewidzianego do rozpoznania wniosku
o udostępnienie informacji publicznej a to czyni zasadnym postawnie organowi zarzutu
rażącej bezczynności,( np. wyrok w sprawie o sygn. IVSAB 39/14),

- bezczynność

organu wynikała z jego złej woli, albowiem wniosek o uzgodnienie powinien zawierać :
obszar wymagający rekultywacji, funkcje pełnione przez wymagającą rekultywacji
powierzchnię ziemi, planowany zakres i sposób rekultywacji oraz termin jej
zakończenia, i te wszystkie wymogi wniosek z dnia 31.05.2013r. spełniał. Zatem organ
nie miał prawa zwracać się do skarżącego o uzupełnienie braków wniosku i z tego
powodu pozostawiać wniosek bez rozpoznania, co zajęło mu pół roku bez
poinformowania strony o wydłużeniu terminu rozpoznania wniosku (np. wyrok w
sprawie o sygn. IVSAB/Po 130/13),
aktu,

a podejmowane

czynności

- organ przez okres ponad 8 miesięcy nie wydał
w

sprawie

(złożenie

kolejnego

wniosku

o

przedłużenie terminu do załatwienia sprawy bądź też wniosku o stwierdzenie
nieważności postanowienia z dnia 12 sierpnia 2010 r.) nie były celowe i nie zmierzały
do załatwienia sprawy. (np. wyrok w sprawie o sygn. IVSAB/Po 95/13),

-

występowały długie, nieuzasadnione przerwy pomiędzy czynnościami. Naruszono
zasadę koncentracji materiału dowodowego, planowano przeprowadzenie zbędnych
dowodów (opinia biegłego z dziedziny drogownictwa zamiast ewentualnego biegłego z
dziedziny wyceny nieruchomości w sytuacji, gdy nie budziło wątpliwości, że
przedmiotowe działki stanowią drogi). Brak było przyczyn niezależnych wpływających
na przedłużenie, do dnia wyrokowania organ nie wydał decyzji, a od złożenia
pierwszego wniosku w tej sprawie minęło 10 lat (np. wyrok w sprawie o sygn.
IVSAB/Po 1003/13). Odnosząc się do działania organów pod kątem oceny czy miała
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miejsce przewlekłości lub bezczynność Sąd uznawał, że : - w sprawach dotyczących
problemów zaistniałych w postępowaniu o wydanie nowej decyzji na zbieranie
odpadów bezzasadne było wzywania strony o elementy, które organ zawarł też w
wezwaniach

dotyczących

przedłużenia

decyzji,

a

tym

samym

niepotrzebnie

komplikował i przedłużał postępowanie (np. wyroki w sprawach o sygn. akt IV SA/Po
1079/13, IV SA/Po 416/13, IV SAB/Po 62/14),

- przyczyny kadrowe, które nie były

możliwie do przewidzenia w czasie wpływu sprawy i ilość spraw i orzeczników nie
mają wpływu na ocenę, czy w konkretnej sprawie mamy do czynienia z rażącym
naruszeniem prawa, szczególnie wówczas jeżeli organ nie dopełnił obowiązku
określonego w art. 36 K.p.a. i nie zawiadomił stron o zwłoce w załatwieniu sprawy, jak
również nie wskazał nowego terminu jej załatwienia (np. wyrok w sprawie o sygn. IV
SAB/Po

71/14),

nie

można

zasadniczo

uznać,

aby

przyczyny

dotyczące

niewystarczającej, w ocenie organu, jego obsady personalnej w stosunku do liczby
prowadzonych spraw, mogły zostać zakwalifikowane jako "przyczyny niezależne od
organu" w rozumieniu art. 35 § 5K.p.a., uzasadniające przedłużenie terminu
załatwienia sprawy (np. wyrok w sprawie o sygn. IV SAB/Po 45/14),

- postawa

operatora energetycznego, w okresie gdy znane już było stanowisko Naczelnego
Sądu Administracyjnego w kwestii obowiązku udzielania przez przedsiębiorstwa
energetyczne informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznych,
dostępne w upublicznionym zbiorze CBOSA, a spółka ma profesjonalną obsługę
prawną - była nierzetelna. Sądowi z urzędu wiadomym jest, iż w niniejsza sprawa nie
jest pierwszą w której zwrócono się do spółki o udostępnienie informacji publicznej. W
tym miejscu odnosząc się do stanowiska spółki, iż od niedawna ugruntowane jest
stanowisko kwalifikujące przedsiębiorstwa energetyczne jako podmioty zobowiązane
do stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazać należy,
iż od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 sierpnia 2010 r., sygn. akt
I OSK 851/10 orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie, co do zasady,
było jednolite. Zatem stanowisko Spółki, iż stanowisko to ugruntowane jest od
niedawna nie znajduje uzasadnienia. (np. wyrok w sprawie o sygn. akt IVSAB/Po
39/14).

W sprawach o udostępnienie informacji publicznej Sąd uznał, że skarga na

bezczynność przysługuje nie tylko w przypadku faktycznego "milczenia" (bierności)
podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji, ale również w sytuacji, gdy podmiot
ten stwierdza, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej lub nie podlega
udostępnieniu. Wówczas sąd zobligowany jest do rozpoznania skargi i rozstrzygnięcia,
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czy żądana informacja jest informacją publiczną, i czy rzeczywiście wnioskodawca
mógł skutecznie domagać się jej udostępnienia. Aby można było uznać, iż nie
zachodzi bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej - także tej, której
organ faktycznie nie posiada - podmiot zobowiązany do jej udzielenia w formie
uregulowanej ustawą o dostępie do informacji publicznej powinien wypowiedzieć się w
tym przedmiocie "zwykłym" pismem. Tylko w takim przypadku uwolni się od zarzutu
bezczynności w sprawie. Identycznie powinien postąpić w sytuacji, gdy posiada
żądane informacje, lecz z uwagi na ograniczenia dostępu nie może ich udostępnić
(zob. wyrok NSA z 17.04.2013 r., I OSK 3109/12 - Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dalej w skrócie: "CBOSA"), albo gdy
podlegają one udostępnieniu w innym, niż przewidziany ustawą o dostępie do
informacji publicznej, trybie.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów

administracyjnych, dla dopuszczalności skargi na bezczynność w przedmiocie
udostępnienia informacji publicznej nie jest wymagane poprzedzenie jej jakimkolwiek
środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej, ani wezwaniem do usunięcia
naruszenia prawa, o jakim mowa w art. 52 § 3 P.p.s.a. (por. np. wyrok NSA z
24.05.2006 r., I OSK 601/05, CBOSA). W sprawach dotyczących skargi na
bezczynność w tym zakresie niezbędne jest wstępne ustalenie, czy żądana przez
Wnioskodawcę informacja rzeczywiście stanowi informację publiczną, a także, czy
organ należy do kręgu podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej
(np. wyroki w sprawach o sygn. IV SAB/Po 54/14, IVSAB 30/14).

W postępowaniu

tym sąd nie bada sprawy pod kątem merytorycznym i nie ocenia przyczyn niepodjęcia
przez organ czynności lub aktu, do którego był zobowiązany na mocy odpowiednich
przepisów prawa materialnego, ani prawidłowości samego aktu w przypadku, gdy
został on wydany, acz o treści niezgodnej z wolą wnioskodawcy. Jest to badane przez
sąd dopiero w przypadku ewentualnego wytoczenia skargi na takie rozstrzygnięcie
organu. W okolicznościach sprawy (np. wyrok w sprawie o sygn. akt

IVSAB/Po

60/14) Sąd uznał, że nie jest władny rozstrzygać, czy żądane informacje, których
udostępnienia wnioskodawcy odmówiono, rzeczywiście stanowią, jak twierdzi spółka,
tajemnicę przedsiębiorstwa - zarówno w aspekcie formalnym, jak i materialnym (por.
M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznej. , s. 22) - a jedynie może badać to, czy
odmowa udostępnienia żądanych informacji z powołaniem się na ww. tajemnicę
nastąpiła w wymaganej prawem formie, wyłączającej zarzut bezczynności. W ocenie
Sądu pismo, z powodu zawarcia w nim minimum niezbędnych elementów, należy
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uznać w istocie za decyzję ("rozstrzygnięcie") o odmowie udostępnienia informacji
publicznej i nie można zgodzić się ze skarżącym, który w skardze stwierdził, że spółka
nie wydała decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej. Sąd pokreślił, że
w ramach postępowania o bezczynność Sąd nie może badać prawidłowości
(legalności) takiej decyzji, a jedynie ograniczyć się do konstatacji, iż wymagana
decyzja została wydana. To z kolei oznacza, że w chwili wniesienia skargi spółka nie
pozostawała w bezczynności w załatwieniu wniosku skarżącego. (np. wyrok w sprawie
o sygn. akt IVSAB/Po 60/14)
19.

Sygnalizacja
W roku sprawozdawczym 2014 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu,

skorzystał z instytucji sygnalizacji w oparciu o art. 155 § 1 P.p.s.a. w sprawie o sygn.
akt II SA/Po 814/13.
W okolicznościach niniejszej sprawy, skarżąca wniosła za pośrednictwem
Rektora W. S. B. w P. skargę do WSA w Poznaniu na ostateczną decyzję
Odwoławczej Komisji Stypendialnej WSB w P., utrzymującej w mocy decyzję
Wydziałowej Komisji Stypendialnej WSB w P. o odmowie przyznania jej stypendium
socjalnego w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/2013. Organem
odwoławczym, za pośrednictwem którego skarżąca powinna była wnieść skargę, była
Odwoławcza Komisja Stypendialna WSB w P. Przepis art. 175 ust. 4 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.dalej: p.s.w.) umożliwiał bowiem rektorowi, na wniosek właściwego organu samorządu
studenckiego, przekazanie uprawnienia w zakresie przyznawania m.in. stypendium
socjalnego odwoławczej komisji stypendialnej. Rektor WSB zarządzeniem nr […] z
dnia […] września 2012 r. w sprawie nowego regulaminu przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów W. S. B., przekazał Odwoławczej
Komisji Stypendialnej uprawnienia m.in. do rozpatrywania odwołań od decyzji
podjętych

przez

Wydziałową

Komisję

Stypendialną

wnoszonych

przez

zainteresowanych studentów. Tym samym organem odwoławczym w niniejszej
sprawie była Odwoławcza Komisja Stypendialna WSB w P., a w konsekwencji skarga
od decyzji przez nią wydanej, utrzymującej w mocy decyzję Wydziałowej Komisji
Stypendialnej WSB w P.o odmowie przyznania skarżącej stypendium socjalnego,
powinna zostać wniesiona – zgodnie z art. 54 § 1 P.p.s.a. – za pośrednictwem tej
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Komisji. Skarżąca, wnosząc skargę za pośrednictwem Rektora WSB w P., uchybiła
zatem

przepisowi

art.

54

§

1

P.p.s.a.

W

doktrynie

i

orzecznictwie

sądowoadministracyjnym ugruntował się pogląd, zgodnie z którym w sytuacji, gdy
skarga zostanie wniesiona za pośrednictwem organu niewłaściwego lub bezpośrednio
do sądu, ten ma obowiązek niezwłocznego przekazania skargi organowi właściwemu.
Organ przekazujący skargę organowi właściwemu powinien działać w tej materii
niezwłocznie, mając na uwadze upływ terminu do wniesienia skargi oraz konstytucyjne
prawo strony do sądu. Podkreślenia wymaga, że nawet uzasadnione przekonanie, że
skarga jest niedopuszczalna, gdyż sprawa nie należy do właściwości sądów
administracyjnych, nie zwalnia organu od obowiązku przekazania tej skargi wraz z
odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego. To nie organ, lecz sąd, ocenia
przekazaną mu skargę pod względem formalnym, także w zakresie jej ewentualnej
dopuszczalności (por. postanowienie NSA z dnia 28 lutego 2012 r.). Tymczasem
Rektor WSB w P., zamiast przekazać skargę Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
zastosował przepisy art. 177 ust. 5 i 6 p.s.w. i w trybie nadzoru, decyzją z dnia
[…]kwietnia 2013 r. nr […] uchylił decyzję Komisji Stypendialnej, a następnie na skutek
wniosku Skarżącej o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzją z dnia […] maja 2013 r. nr
[…] utrzymał w mocy własną decyzję.

Rektor WSB w P., nie przekazując do

Odwoławczej Komisji Stypendialnej skargi, istotnie naruszył przepisy art. 54 § 1 i 2
P.p.s.a. W rezultacie doszło do niezgodnego z prawem nieprzekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi zainteresowanej studentki
z dnia 10 marca 2013 r. na decyzję Stypendialnej Komisji Odwoławczej WSB w P. z
dnia […] stycznia 2013 r. Ze względu na powyższe, dla zweryfikowania stwierdzonych
w toku rozpoznawania niniejszej sprawy naruszeń prawa w W. S. B. w P. oraz
wyeliminowania okoliczności mających wpływ na dalsze powstawanie naruszeń,
koniecznym było poinformowanie o stwierdzonych istotnych naruszeniach Rektora
Uczelni w trybie art. 155 § 1 P.p.s.a.
Postępowania mediacyjne i uproszczone
W 2014 roku nie przeprowadzono żadnego postępowania mediacyjnego,
natomiast w trybie uproszczonym rozpoznanych zostało 7 spraw.
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V.

PYTANIA PRAWNE DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
W roku 2014 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie skierował pytań

prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.
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VI.

POZAORZECZNICZA DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO SĄDU
ADMINISTRACYJNEGO

Udział

sędziów

w

naradach,

konferencjach,

sympozjach

i

seminariach

naukowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego z udziałem
środowisk naukowych w kraju
Podobnie jak w latach ubiegłych, także w roku 2014 uzupełnieniem funkcji
orzeczniczej Sądu był udział sędziów WSA w Poznaniu w licznych konferencjach,
szkoleniach i naradach organizowanych przez tut. Sąd, jak też inne sądy i instytucje.

Konferencje i szkolenia
W dniach od 31 stycznia do 1 lutego 2014 r. Sędzia WSA Walentyna
Długaszewska

uczestniczyła

w

warsztatach

nt.

„Wolność

wypowiedzi”,

zorganizowanych we Florencji w ramach projektu pt. „Niewykorzystany potencjał
europejskiego dialogu na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy
krajowe państw członkowskich”.
W dniu 3 marca 2014 r. w WSA w Lublinie odbyła się narada prezesów
wojewódzkich sądów administracyjnych z udziałem Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego prof. dr hab. Romana Hausera. W naradzie uczestniczył prezes
Jerzy Stankowski. Tematem narady były zasadnicze kierunki działania wojewódzkich
sądów administracyjnych w 2014 roku i ich uwarunkowania.
W dniach od 7 do 9 kwietnia 2014 r. w Ustroniu Morskim miała miejsce,
zorganizowana przez WSA w Poznaniu konferencja szkoleniowa dla sędziów tut.
Sądu. Wykłady prowadzili:
- sędzia NSA Paweł Miładowski nt. „Termin do wniesienia sprzeciwu przez organ
wobec zgłoszonych robót budowlanych”;
- sędzia NSA Roman Wiatrowski nt. „Bieżące orzecznictwo Naczelnego Sądu
Administracyjnego dotyczące podatku od towarów i usług”;
- sędzia NSA Maciej Jaśniewicz nt. „Instytucja nadpłaty w orzecznictwie sądów
administracyjnych”.
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W dniach 15 do 16 maja 2014 r. w Toruniu odbył się Zjazd Katedr Prawa
Ochrony Środowiska - Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa. Z WSA w Poznaniu w
konferencji uczestniczyli sędziowie WSA: Wiesława Batorowicz i Tomasz Grossmann
oraz asystent sędziego Jan Szuma.
W dniach 19 do 21 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
zorganizował w Uniejowie konferencję szkoleniową dla sędziów z WSA w Gorzowie
Wielkopolskim, w Poznaniu, w Szczecinie i we Wrocławiu. Z WSA w Poznaniu
w konferencji udział wzięli: prezes Jerzy Stankowski, wiceprezes Tadeusz Geremek,
sędzia NSA Włodzimierz Zygmont, oraz sędziowie WSA: Małgorzata Bejgerowska,
Izabela Kucznerowicz, Tomasz Świstak, Jakub Zieliński, Szymon Widłak, Małgorzata
Górecka, Ewa Kręcichwost-Durchowska i Donata Starosta.
W dniach od 12 do 14 czerwca 2014 r. sędziowie tut. Sądu - Wiesława
Barorowicz, Walentyna Długaszewska oraz Małgorzata Bejgerowska uczestniczyli
w kolejnym spotkaniu czesko-polskiej grupy sędziów sądów administracyjnych
w Warszawie.
W dniach od 16 do 18 czerwca 2014 r. prezes Jerzy Stankowski oraz sędziowie
WSA w Poznaniu Katarzyna Wolna-Kubicka i Katarzyna Nikodem uczestniczyli
w zorganizowanej przez WSA w Białymstoku we współpracy z Izbą Finansową NSA,
konferencji szkoleniowej sędziów orzekających w sprawach podatkowych.
W dniach od 23 do 24 czerwca 2014 r. w NSA odbyła się konferencja kończąca
projekt zrealizowany we współpracy z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we
Florencji nt. „Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na
przykładzie

stosowania

praw

podstawowych

przez

sądy

krajowe

państw

członkowskich”, w której uczestniczyli prezes Jerzy Stankowski oraz sędziowie WSA
Walentyna Długaszewska i Barbara Drzazga.
W dniach od 8 do 9 września 2014 r. wiceprezes Tadeusz Geremek oraz
sędziowie WSA w Poznaniu: Walentyna Długaszewska, Małgorzata Bejgerowska oraz
Jakub Zieliński uczestniczyli w IX Warsztatach Sędziowskich prowadzonych w ramach
Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Sądów Administracyjnych, które odbyły się w
siedzibie WSA w Gorzowie Wielkopolskim. W trakcie konferencji referat nt. „Raport o
oddziaływaniu

przedsięwzięcia

na

środowisko

w

świetle

orzecznictwa

sądowoadministracyjnego” wygłosił sędzia WSA Jakub Zieliński.
W dniach od 10 do 12 września 2014 r. sędziowie tut. Sądu w składzie: Elwira
Brychcy, Edyta Podrazik, Maciej Busz oraz Tomasz Grossmann uczestniczyli
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w konferencji szkoleniowej sędziów sądów administracyjnych z udziałem sędziów Izby
Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego, która odbyła się
w Lidzbarku Warmińskim.
W dniach od 1 do 3 października 2014 r. w Zubrzycy, odbyły się warsztaty
sędziowskie, zorganizowane w ramach porozumienia o powołaniu Regionalnego
Ośrodka Szkoleniowego, zawartego przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne
w Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Poznaniu i Szczecinie. Z WSA w Poznaniu
w warsztatach uczestniczyli sędziowie WSA Karol Pawlicki i Tomasz Świstak, który
wygłosił referat „O dopalaczach”.
W dniu 6 października 2014 r. sędziowie WSA w Poznaniu: Katarzyna WolnaKubicka, Katarzyna Nikodem, Małgorzata Bejgerowska, Waldemar Inerowicz oraz
Dominik Mączyński uczestniczyli w szkoleniu sędziów wydziałów podatkowych
wojewódzkich sądów administracyjnych, przeprowadzonym przez sędziów Izby
Finansowej - sędziego NSA Janusza Zubrzyckiego

i sędziego NSA Jana

Rudowskiego, z zakresu podatków.
W dniach od 8 do 10 października 2014 r. prezes Jerzy Stankowski,
wiceprezes Tadeusz Geremek oraz sędziowie WSA: Barbara Koś, Walentyna
Długaszewska oraz Beata Sokołowska, uczestniczyli w zorganizowanej przez WSA w
Gliwicach oraz prezesa Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego,
konferencji szkoleniowej w Jaworze (k. Bielska-Białej).
W dniach od 19 do 21 listopada 2014 r. prezes Jerzy Stankowski, wiceprezes
Tadeusz Geremek oraz sędzia WSA Walentyna Długaszewska uczestniczyli
w zorganizowanej

w Międzyzdrojach

konferencji

szkoleniowej

sędziów

sądów

administracyjnych, dot. aktualnej problematyki orzeczniczej.
W dniach 25 - 26 listopada 2014 r. sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska
uczestniczyła w Konferencji naukowej nt „Sprawiedliwość i zaufanie do władz
publicznych w prawie administracyjnym”, która odbyła się na Wydziale Prawa
i Administracji U.Ł. w Łodzi.
W dniu 26 listopada 2014 r. asystent sędziego Przemysław Ostojski wziął udział
w Konferencji naukowej poświęconej problematyce - „Sprawiedliwość i zaufanie do
władz publicznych w prawie administracyjnym”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa
Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego. Podczas Konferencji Przemysław Ostojski wygłosił referat nt. „Zaufanie do
organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.
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Wydarzenia
W dniu 20 marca 2014 r. w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbył
się

XVIII

Lokalny

Konkurs

Krasomówczy

zorganizowany

przez

Europejskie

Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w Poznaniu. W jury konkursowym –
obradującym pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM,
prof. dra hab. R. Budzinowskiego – w imieniu prezesa WSA w Poznaniu zasiadał
sędzia WSA Tomasz Grossmann.
W dniu 20 marca 2014 r. dyrektor WSA uczestniczył w zorganizowanej w NSA
naradzie, podczas której omówiono realizację bieżących zadań w sądownictwie
administracyjnym.
W dniu 17 czerwca 2014 r. dyrektor WSA uczestniczył w zorganizowanej
w NSA

naradzie,

podczas

której

omówiono

realizację

bieżących

zadań

w sądownictwie administracyjnym.
W dniu 25 czerwca 2014 r. w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
na Wydziale Humanistycznym, odbyła uroczystość nadania tytułu doktora honoris
causa profesorowi Romanowi Hauserowi. W uroczystości uczestniczył prezes Jerzy
Stankowski.
W dniu 14 października 2014 r. dyrektor tut. Sądu uczestniczył w naradzie
okresowej, która odbyła się w siedzibie NSA. Narada poświęcona była omówieniu
bieżących zadań w sądownictwie administracyjnym. Spotkanie poprzedził wykład prof.
dr. hab. Huberta Izdebskiego, podczas którego poruszono tematykę dot. zasobów
publicznych i organizacji władz publicznych.
W dniu 24 października 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
W uroczystości wzięli udział Sekretarz Stanu w KPRP Krzysztof H. Łaszkiewicz
i Doradcy Prezydenta RP Tomasz Nałęcz oraz Jerzy Smoliński. Do pełnienia urzędu
na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
powołani zostali: Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz, Józef Maleszewski, Izabela
Paluszyńska, Marek Sachajko oraz Andrzej Skoczylas.
Na zaproszenie Prezesa oraz sędziów i pracowników Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku, w dniu 18 listopada 2014 r. prezes Jerzy
Stankowski

uczestniczył

w uroczystości

z

okazji

20

–

lecia

sądownictwa
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administracyjnego na Podlasiu, która odbyła się w sali konferencyjnej WSA
w Białymstoku.
Zajęcia dydaktyczne sędziów i asystentów
W maju 2014 r. sędzia WSA Tomasz Grossmann przeprowadził szkolenie dla
pracowników centrali i oddziałów terenowych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
zorganizowane przez Wydawnictwo C.H. Beck.
W kwietniu 2014 r. sędzia WSA Tomasz Grossmann przeprowadził szkolenie
dla pracowników Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia.
W okresie od maja do czerwca 2014 r. sędzia WSA Tomasz Grossmann
przeprowadził

trzy

szkolenia

dla

pracowników

Wielkopolskiego

Oddziału

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Sędziowie:
Dnia 23 czerwca 2014 roku zmarł sędzia NSA w stanie spoczynku Wojciech
Smoczyk. Wojciech Smoczyk urodził się 30 marca 1933 roku w Żninie w rodzinie
inteligenckiej. Ojciec jego był adwokatem. Szkołę podstawową ukończył w czasie
okupacji, następnie gimnazjum ogólnokształcące wraz z maturą pedagogiczną w 1951
r. i w tym samym roku objął stanowisko nauczyciela i kierownika szkoły na okres
dwóch lat. W 1953 r. rozpoczął studia prawnicze, które ukończył w 1957 r. otrzymując
tytuł magistra prawa. W tym samym roku został przyjęty na aplikację sądową w
Bydgoszczy, a w styczniu 1960 r. został mianowany asesorem sądowym. 1 kwietnia
1962 r. został sędzią Sądu Powiatowego w Trzciance, a następnie mianowano go
Prezesem tego sądu. W lipcu 1966 r. został Prezesem Sądu Powiatowego dla Miasta
Poznania. Od maja 1972 roku sędzia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, a od
października tego roku wiceprezes Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od czerwca
1975 r. Prezes Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu. W czerwcu 1980 roku przeniesiony
ponownie do Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.
W 1981 roku delegowany do pełnienia czynności sędziego w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym w Warszawie. W tym samym roku powierzono mu organizację
utworzenia Ośrodka Zamiejscowego NSA w Poznaniu.
Urząd Prezesa sprawował do roku 1991 roku. W stan spoczynku przeszedł w dniu 2
stycznia 1999 r.
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Otrzymał wiele odznaczeń, m.in.:
- W 1969 r. - Złoty Krzyż Zasługi,
- W 1974 r. - Odznakę Honorową Miasta Poznania.
W 1958 roku zawarł związek małżeński, z którego ma dwie córki. Zaangażowanie w
pracę z dużą wiedzą zawodową, troszczenie się o wysoką jakość orzecznictwa
sądowego stanowią Jego trwały wkład w umocnienie sądu administracyjnego.
Poświęcenie i bogate doświadczenie dla dobra wymiaru sprawiedliwości były Jego
wielkim atutem.

Współpraca międzynarodowa
W dniach od 6 do 8 października 2014 r. sędziowie WSA w Poznaniu: Mirella
Ławniczak oraz Tomasz Świstak, uczestniczyli w Dniach Sędziów Finansowych
z Północnych Niemiec, w Königslutter, organizowanych co 3 lata. W konferencji udział
wzięło ok 50 sędziów z sądów finansowych Dolnej Saksonii, Brandenburgii, Nadrenii
Północnej-Westfalii i Bremy. Konferencję zorganizował i obradom przewodniczył
Prezes Sądu Finansowego w Hanowerze Hartmut Pust. Obrady rozpoczęła Minister
Sprawiedliwości kraju związkowego Dolnej Saksoni Antje Niewisch-Lennartz.
Zasadniczym tematem obrad były kwestie aktualnych uregulowań dotyczących
podatku dochodowego oraz procesowych w zakresie prawa karno-skarbowego.
Obszerny wykład i dyskusja związane były w szczególności z instytucją „Darlehen”
czyli

opodatkowania

podatkiem

dochodowym

pożyczki

(kredytu),

a

także

opodatkowania nieruchomości, a konkretnie podatku od wynajmu mieszkań i lokali.
Spostrzeżeniem, jakie nasuwa się bezpośrednio po udziale w tych obradach, jest fakt
ścisłej specjalizacji poszczególnych sędziów. Sąd finansowy dzieli się na tzw. senaty,
najczęściej 3 - 4 osobowe, których członkowie są specjalistami w zakresie
konkretnych dziedzin i rozpatrują sprawy wyłącznie w tym zakresie. Dodać też należy,
iż są to postępowania wyłącznie z zakresu prawa finansowego. Pozostałymi kwestiami
administracyjnymi zajmuje się odrębny sąd administracyjny, socjalny lub pracy.
W dniach od 14 do 17 października 2014 r. delegacja WSA w Poznaniu
w składzie: prezes Jerzy Stankowski, wiceprezes Tadeusz Geremek oraz sędziowie
Mirella Ławniczak, Donata Starosta i Tomasz Grossmann oraz tłumacz Joanna
Radkowska uczestniczyli – na zaproszenie Dr. Herwiga van Nieuwlanda Prezesa
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Dolnosaksońskiego Wyższego Sądu Administracyjnego - w spotkaniu sędziów sądu
administracyjnego w Hannoverze i Cell.
W trakcie spotkania goście przysłuchiwali się wokandzie w Wyższym Sądzie
Administracyjnym w Hannoverze. Rozprawa odbywa się z udziałem trzech sędziów
zawodowych i dwóch ławników. Sprawozdanie z przebiegu sprawy jest bardzo
szczegółowe.

Przewodniczący

jeszcze

w

trakcie

przemówień

stron

uściśla

i doprecyzowuje przedmiot i przyczynę sporu, wyjaśnia wątpliwości co do oceny
zaskarżonej decyzji. Jeszcze na tym etapie postępowania istnieje możliwość zawarcia
ugody i strony z niej korzystają. Często, na skutek wyjaśnienia stronom przez
przewodniczącego wątpliwości co do znaczenia i skutków zaskarżonej decyzji,
następuje wycofanie skargi. Po rozprawie podjęto dyskusję na temat prawa
budowlanego oraz z zakresu stosunków pracy i stosunków służbowych, poprzedzoną
krótkim wykładem sędziów niemieckich; przedstawiono różnice i podobieństwa
w uregulowaniach obu krajów. Kolejnego dnia delegacja złożyła wizytę w Sądzie d.s.
socjalnych - Celle. Gości zaproszono na dwa wykłady. Zakres i organizację
niemieckiego sądownictwa socjalnego i ochrony prawnej w tym zakresie przedstawiła
w swym referacie sędzia Magdalena Bondar-Bartkowiak. .Drugi wykład natomiast
dotyczył zabezpieczenia egzystencji przez państwo w kontekście obywatelstwa w Unii
i suwerenności narodowej.
Kolejnego dnia wizyty udano się na wycieczkę po mieście wraz z polską
przewodniczką. Ostatnim punktem programu była wizyta na placu budowy Centrum
Sądownictwa, nowego budynku sądowego. Mieścić się nim będzie sąd finansowy, sąd
pracy, sąd socjalny i sąd administracyjny. Sędziowie rozpoczną pracę w nowym
budynku w czerwcu 2015 roku.
Szkolenia pracowników
W związku z realizacją stażu urzędniczego pracowników sądowych w okresie
od lutego do lipca 2014 r. szkolenie praktyczne w poszczególnych sekretariatach tut.
Sądu odbyło dwoje pracowników.
W dniu 14 stycznia 2014 r. pracownik Oddziału Finansowo-Budżetowego oraz
informatyk uczestniczyli w szkoleniu nt. „Zasady obsługi programu Płatnik – nowa
wersja 9.01.001 – warsztaty przy komputerach”.
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W dniu 27 stycznia 2014 r. pracownica Oddziału Finansowo-Budżetowego
uczestniczyła w szkoleniu pt. „Rozliczanie pracowników i innych umów w podatku
dochodowym – obowiązki płatników”.
W dniu 19 lutego 2014 r. pracownice Oddziału Finansowo-Budżetowego
uczestniczyły w szkoleniu nt. nowych przepisów o sprawozdawczości budżetowej,
obowiązujących od 2014 r. dla jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego oraz nowych zasad sporządzania
sprawozdań z operacji finansowych.
W dniu 21 lutego 2014 r. dwie pracownice z Oddziału Spraw Ogólnych i
Osobowych, uczestniczyły w szkoleniu nt. „Prawo pracy po zmianie przepisów w
praktyce”.
W dniu 26 marca 2014 r. w szkoleniu nt. „Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych w świetle wyroku SN z dnia 16.09.2009 r. oraz wyroku NSA z dnia
20.02.2013 r.” uczestniczyła pracownica Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych.
W dniach od 10 do 11 kwietnia 2014 r. w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym
Sądów Administracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się zajęcia w ramach
warsztatów dla
Administracyjnych

referendarzy i asystentów sędziego
w Kielcach, Poznaniu,

z Wojewódzkich

Szczecinie, Wrocławiu

Sądów

i Gorzowie

Wielkopolskim
W dniu 11 kwietnia 2014 r. pracownica Oddziału Finansowo-Budżetowego brała
udział w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Stowarzyszenie Księgowych w
Polsce, którego tematem były składki i zasiłki w 2014 roku.
W dniu 5 czerwca 2014 r. pracownica Oddziału Finansowo-Budżetowego
uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w
Polsce nt. wynagrodzenie za pracę.
W dniu 17 czerwca 2014 r. pracownica Biblioteki uczestniczyła w szkoleniu nt.
„Kazusy z prawa pracy”, zorganizowanym przez Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe.
W

dniu

26

czerwca

2014

r.

pracownik

Oddziału

Administracyjno-

Gospodarczego uczestniczył w zorganizowanej w NSA naradzie nt. ochrony informacji
niejawnych i przestrzegania przepisów w tym zakresie.
W dniach od 20 do 22 sierpnia 2014 r. audytor tut. Sądu uczestniczył w
szkoleniu zorganizowanym w ramach tzw. komponentu II szkoleń w zakresie budżetu
zadaniowego.
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W

dniu

16

września

2014

r.

Kierownicy

Oddziału

Administracyjno-

Gospodarczego oraz Oddziału Finansowo-Budżetowego uczestniczyli w szkoleniu nt.
„Inwentaryzacja w praktyce”.
W dniu 22 września 2014 r. w szkoleniu nt. „Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych

2014/2015”.

Aktualne

problemy

praktyczne

na

tle

najnowszego

orzecznictwa” uczestniczyła pracownica Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych.
W dniach od 2 do 3 października 2014 r. pracownicy administracyjni tut. Sądu
w ramach doskonalenia i podwyższania jakości pracy uczestniczyli w wyjazdowych
warsztatach szkoleniowych w Jesionce.
W dniach 13 do 14 października 2014 r. dwaj pracownicy Oddziału
Administracyjno-Gospodarczego uczestniczyli w szkoleniu pt. „Prawo Zamówień
Publicznych po Nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 .”
W dniu 16 października 2014 r. pracownica Oddziału Finansowo-Budżetowego
brała udział w szkoleniu nt. „Potrącenia i Egzekucja należności w prawie pracy”.
W dniu 17 listopada 2014 r. asystenci sędziów Magdalena Rossa-Śliwa i Marek
Nowak uczestniczyli w zorganizowanej przez Biuro Orzecznictwa NSA konferencji nt.
„Uzasadnienia orzeczeń sądowych jako forma realizacji prawa do sądu”.
W dniu 18 listopada 2014 r. w szkoleniu nt. „Podatek dochodowy od osób
fizycznych – obowiązki płatnika, rozliczenie roczne oraz zamiany na 2015 rok”
uczestniczyły dwie pracownice Oddziału Finansowo-Budżetowego.
W dniu 26 listopada 2014 r. asystent sędziego Przemysław Ostojski
uczestniczył w Konferencji naukowej „Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych
w prawie administracyjnym”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego i
Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Podczas Konferencji
Przemysław Ostojski wygłosił referat nt. „Zaufanie do organu egzekucyjnego w
postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.
W dniach od 27 do 28 listopada 2014 r. w ramach realizacji programów szkoleń
w Regionalnym

Ośrodku

Szkoleniowym

Sądów Administracyjnych

w Gorzowie

Wielkopolskim, w warsztatach dla referendarzy sądowych i asystentów sędziów z tut.
Sądu udział wzięły asystentki sędziów Aleksandra Kosiecka i Anna Szajerka oraz
referendarz Sebastian Michalski, który wygłosił referat nt. „Zmiana i uchylenie
postanowień niekończących postępowania (art. 165 P.p.s.a.)”. W szkoleniu jako
moderator uczestniczył prezes Jerzy Stankowski.
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W dniu 3 grudnia 2014 r. pracownik służb informatycznych tut. Sądu
uczestniczył w spotkaniu poświęconym omówieniu kierunków rozwoju zastosowań
informatyki w działalności Sądów Administracyjnych w latach 2015 – 2017, które miało
miejsce w siedzibie WSA w Kielcach.
W dniach od 11 do 12 grudnia 2014 r. kierowniczki wydziałów orzeczniczych
tut. Sądu uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych w ramach warsztatów dla
Kierowników Sekretariatów Wydziałów Orzeczniczych z Wojewódzkich Sądów
Administracyjnych

w Kielcach,

Poznaniu,

Szczecinie,

Wrocławiu

i

Gorzowie

Wielkopolskim. Warsztaty poprowadzone zostały w ramach realizacji programów
szkoleń w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym Sądów Administracyjnych w
Gorzowie Wielkopolskim, zaplanowanych na IV kwartał 2014 r. w porozumieniu z BO
NSA.
Publikacje fachowe sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziego
- Hauser Roman, Skoczylas Andrzej, Piątek Wojciech, „Postępowanie egzekucyjne
w administracji. Komentarz”, pod red.

Romana Hausera , Andrzeja Skoczylasa,

7 wydanie, Warszawa 2014
- Mączyński Dominik sędzia WSA, „Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
na

trwałość

instytucji

materialnego

prawa

podatkowego”,

„Ruch

prawniczy,

ekonomiczny i socjologiczny”, Poznań 2014
- Skoczylas Andrzej sędzia WSA, Piątek Wojciech asystent sędziego, „Postępowanie
egzekucyjne w administracji. Komentarz”, red.: prof. zw.dr hab.Roman Hauser, prof.
zw.dr hab. Andrzej Skoczylas, Warszawa 2014
- Grossmann Tomasz sędzia WSA, „Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych”, komentarz, [w:] T. Grossmann, W. Knopkiewicz, J. SebzdaZałuska, M. Szydło, J. Wilczewski, Warszawa 2013
- s. A. Jarosz, s. T. Grossmann (przewodniczący), s. D. Starosta (sprawozdawca),
wyrok WSA IV SA/Po 728/13, „Orzecznictwo sądów w sprawach pomocy społecznej”
nr 4, 2014
- Przewodniczący: sędzia WSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), sędziowie WSA:
Izabela

Kucznerowicz,

Karol

Pawlicki,

„Wyrok

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 lutego 2013 r. (I SA/Po 1046/12)”,
„Orzecznictwo NSA i WSA”, 2014, nr 5
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- Daniel Paweł - asystent sędziego, „Bezpłatne udostępnianie danych zawartych
w rejestrze prowadzonym przez organ administracji publicznej – uwagi o stosowaniu
art. 15 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne:, „Samorząd Terytorialny” 1-2/2014
- Daniel Paweł asystent sędziego: Egzekucja obowiązku poddania małoletniego
dziecka szczepieniu ochronnemu w orzecznictwie sądów administracyjnych, Przegląd
Prawa Publicznego Nr 4 kwiecień 2014
-

Daniel

Paweł,

Szuma

Jan,

asystenci

sędz.,

„Przyznawanie

świadczeń

pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych po wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r., sygn. akt K 27/13”, „Casus” Krajowa
Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych - 2014 nr 72
-Talaga Robert referendarz sądowy, Agata Hauser, „Wyrok NSA z 16.01.2014 r.
(II OSK 1936/12)”, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 5
- Ostojski Przemysław asystent sędziego, „Znaczenie zasady proporcjonalności dla
zastosowania przymusu egzekucyjnego w prawie niemieckim – rozważania na kanwie
postanowienia Wyższego Sądu Administracyjnego Berlin-Brandenburg z dnia 23
sierpnia 2013 r., sygn.. akt OVG 3 S 41.13”, „Zeszyty naukowe sądownictwa
administracyjnego” 2014, nr 3
- Ostojski Przemysław, Piątek Wojciech – asystenci sędziów, „Podstawowe założenia
nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 11.10.2013 r.”,
„Państwa i Prawa” 8/2014
-

Piątek

Wojciech

asystent

sędziego,

„Przegląd

orzecznictwa

–

prawo

administracyjne”, „Forum Prawnicze” 2013 nr 6
- Piątek Wojciech – asystent sędziego, Jan Olszanowski – „Współpraca państw
członkowskich UE w świetle ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków,
należności celnych i innych należności pieniężnych”, Europejski Przegląd Sądowy nr
8, 2014
- Piątek Wojciech, asystent sędziego: Przegląd orzecznictwa - prawo administracyjne,
„Forum Prawnicze” nr 5 (19) 2013
- Ostojski Przemysław, Piątek Wojciech – asystenci sędz., „Egzekucja administracyjna
świadczeń pieniężnych”, Wrocław 2014

Glosy:

210
- Piątek Wojciech asystent sędziego, Andrzej Skoczylas, „Wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 26 lutego 2013 r., I OSK 2430/12; art. 21a ust. 3 ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.)”, „Orzecznictwo Sądów
Polskich”, 2014 nr 6
- Piątek Wojciech – asystent sędziego, „Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 r. (sygn.. akt. Sk.22/110) [dot. skutków braku
formalnego

skargi

kasacyjnej

do

NSA],

„Zeszyty

Naukowe

Sądownictwa

Administracyjnego” 2014, nr 4
- dr Wojciech Piątek, prof. Andrzej Skoczylas, Glosa do uchwały składu siedmiu
sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2014 r. (sygn. akt II
GPS 3/13) [dot. granic sądowej kontroli administracji publicznej], „Zeszyty Naukowe
Sądownictwa Administracyjnego, nr 5 2014
- Ostojski Przemysław, Piątek Wojciech – asystenci sędz., Postanowienie Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2013 r., I OW 126/13; art. 19 § 2, art. 22
§ 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.), art. 4, art. 15 § 1 pkt 4 i § 2 ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).
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VII.

RUCH KADROWY
Na dzień 1 stycznia 2014 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

w Poznaniu orzekało 34 sędziów i 5 referendarzy – łącznie 39 osoby (6 sędziów to
sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 28 - sędziowie Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego).
Stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
zajmował sędzia NSA Jerzy Stankowski, natomiast stanowiska wiceprezesów Sądu
zajmowali sędziowie NSA: Jolanta Szaniecka i Tadeusz Geremek.
W dniu 24 października 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył
akty powołania do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu pięciu sędziom. Nowo mianowani sędziowie:
Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz, Józef Maleszewski, Izabela Paluszyńska, oraz
Marek Sachajko podjęli czynności sędziowskie w tut. Sądzie z dniem 29 października
2014 r., natomiast Andrzej Skoczylas z dniem 30 października 2014 r, w związku z
czym na koniec grudnia br. w poznańskim WSA orzekało 39 sędziów.
Funkcje Przewodniczących Wydziałów pełnili:
1.

Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka – Wydziału I

2.

Sędzia NSA Jolanta Szaniecka - Wydziału II

3.

Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska - Wydziału III

4.

Sędzia NSA Grażyna Radzicka - Wydziału IV

5.

Sędzia NSA Tadeusz Geremek - Wydziału Informacji Sądowej
Na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnionych było 146 pracowników.

Funkcję Dyrektora Sądu pełnił Wiesław Bąkowski. Obowiązki głównego księgowego
pełniła Grażyna Wolarska-Toboła.
Funkcje Kierowników Sekretariatów pełniły:
Katarzyna Rzeczkowska - Sekretariatu Wydziału I
Liliana Jasiak - Stanisławska - Sekretariatu Wydziału II
Agata Bartkowiak - Sekretariatu Wydziału III
Mirosława Kolanowska - Sekretariatu Wydziału IV
Grażyna Nowak - Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej.
Na stanowiskach Kierowników Oddziałów urzędowali:
Marcin Gościniak - Oddziału Administracyjno Gospodarczego
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Monika Preiss - Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych Grażyna Wolarska - Toboła Oddziału Finansowo-Budżetowego

VIII.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORZECZNICZEŃ SĄDU
Przedstawiona

Informacja

o

działalności

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Poznaniu w 2014 r. i zawarte w niej szczegółowe dane
ilustrujące najważniejsze problemy orzecznicze minionego roku pozwalają stwierdzić
że Sąd realizował wszystkie swoje właściwe zadania wynikające zwłaszcza z ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /DzU
nr 153 poz.270 ze zm./ Kognicja Sądu a w związku z nią zakres zadań została również
określone przepisami innych licznych ustaw wskazanymi w niniejszym opracowaniu.
Podkreślenia wymaga fakt że zakres tej kognicji stale się poszerza co zobowiązuje
sędziów do ciągłego poszerzania

swojej wiedzy prawniczej i podnoszenia swoich

kwalifikacji.
Zauważyć także należy że wszelkie zmiany społeczno-ekonomiczne a przede
wszystkim nowe regulacje prawne znajdują swoje odbicie w ilości wnoszonych skarg
oraz w ich tematyce.
Jak to wskazano w Informacji w minionym roku wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu 6.421 spraw /w roku poprzednim 6143 spraw/
Wprawdzie wzrost ilości spraw nie jest znaczny,jednak nastapiło dalsze zróżnicowanie
wpływu pomiędzy wydziałami orzeczniczymi co spowodowało stosowne działania ze
strony Prezesa Sądu. Do załatwienia w roku następnym pozostało 2.878 spraw,co
będzie wymagało niewątpliwie większej mobilności i efektywności pracy sędziów i
pracowników sekretariatów,zwłaszcza przy utrzymującym się znacznym wpływie.
Kierownictwo Sądu i Przewodniczący Wydziałów stale podejmowali aktywne działania
monitorujące bieżącą działalność orzeczniczą i zmierzające do poprawy wszystkich
wskaźników sprawności postępowania.
Problemy te były również podnoszone wielokrotnie w toku narad sędziowskich i na
zgromadzeniach ogólnych Sądu.
Działania te przynoszą pozytywne efekty o czym świadczą m.inn. przedstawione w
Informacji dane.

213
Jak to już podniesiono, we wprowadzeniu do niniejszej informacji, wyniki działalności
orzeczniczej i pozaorzeczniczej osiągnięte przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Poznaniu należy uznać za w pełni satysfakcjonujące.
Ocena ta wynika z przedstawionych szczegółowo w informacji o problematyce
orzeczniczej poszczególnych wydziałów sądowych i osiąganych w tym zakresie
wyników zarówno w odniesieniu do sprawności postępowania sądowego jak i trafności
rozstrzygnięć, o czym świadczą także dobre wyniki osiągane w postępowaniu
kasacyjnym.
Na pozytywne podkreślenie zasługuje także aktywna działalność pozaorzecznicza
Sądu realizowana w jej różnych formach takich jak: udział w konferencjach
i szkoleniach,

współpracy

międzynarodowej,

udziale

przedstawicieli

w

życiu

społecznym miasta Poznania, organizowanych wykładach własnych, współpracy
z mediami, a zwłaszcza bardzo zaangażowanej bieżącej działalności Wydziału
Informacji Sądowej, gdzie trafiają najczęściej interesanci sądowi, uzyskując niezbędną
pomoc i informacje a także niezbędne porady odnoszące się do procedury sądowej
W minionym roku bardzo pozytywnie należy ocenić publikacje sędziów i referendarzy
sądowych zamieszczanych w różnego rodzaju pismach i wydawnictwach prawniczych.
Publikacje te, których ilość zwiększa się corocznie, mają istotny wpływ na
podnoszenie kwalifikacji i wiedzy prawniczej kadry sędziowskiej oraz referendarzy i
asystentów sądowych.
Informacja z działalności Sądu w 2014 r. zawiera często opis konkretnych spraw
w części dotyczącej stanu faktycznego i rozstrzygnięcia sądu wraz z jego
uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Taki układ informacji sprawia, że osoba
zainteresowana tą tematyką, zwłaszcza sędziowie, referendarze i asystenci sędziów,
będą mogli skorzystać z prezentacji problematyki orzeczniczej i jej rozwiązywaniazwłaszcza w odniesieniu do spraw nowych a także z dorobku orzeczniczego sędziów
orzekających w WSA w Poznaniu.
Ocena rozwiązywania problemów, które pojawiły się w toku prezentowanego
orzecznictwa zawierają poszczególne rozdziały tematyczne opracowania. Nie
wszystkie orzeczenia mogły być jednak przekazane w syntetycznej formie, z uwagi na
często rozbudowany i skomplikowany stan faktyczny.
Podnieść również należy, że w coraz szerszym zakresie wykorzystywane są
możliwości

przekazywania

materiałów

przydatnych

w

pracy

sędziów

drogą

elektroniczną jak również wykorzystywanie w bieżącej działalności Centralnej Bazy
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Orzeczeń Sądów Administracyjnych jak i wewnętrznej Bazy Orzeczeń, która jest na
bieżąco aktualizowana.
W podsumowaniu, podobnie jak na wstępie stwierdzić można, że Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Poznaniu w 2014 r. w pełni realizował zadania wynikające z zadań
ustawowych

jak

i

wytycznych

oraz

zarządzeń

Prezesa

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego.

IX.

DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ
W

roku 2014

r.

Wydział

Informacji

Sądowej

realizował

zadania

skonkretyzowane w treści § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 września 2003 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich
sądów administracyjnych. Działalność Wydziału koncentrowała się w szczególności
na: informowaniu osób zainteresowanych o właściwości sądów administracyjnych oraz
o stanie spraw załatwianych w Sądzie i udostępnianiu im do wglądu akt sądowych,
prowadzeniu spraw petycji, skarg i wniosków, udostępnianiu informacji publicznej o
działalności Sądu, prowadzeniu sprawozdawczości statystycznej oraz obsłudze
medialnej Sądu.
Podobnie

jak

w

latach

poprzednich,

zdecydowana

większość

osób

zainteresowanych uzyskaniem informacji, kontaktowała się z pracownikami WIS
telefonicznie. Korzystano również z możliwości zgłaszania zapytań za pośrednictwem
poczty elektronicznej, pisemnie lub składając wizytę w Wydziale Informacji.
Zainteresowani pytali głównie o stan sprawy toczącej się w tut. Sądzie, prosili o
wyjaśnienie

niezrozumiałych

dla

nich

pojęć

dot.

postępowania

sądowoadministracyjnego, a także zwracali się o pomoc w zakresie usuwania braków
formalnych skargi jak również przy wypełnianiu wniosków PPF. Stronom udzielano
informacji nt. zapadłych orzeczeń, procedury wniesienia skargi oraz środków
zaskarżania orzeczeń oraz zwolnienia od kosztów sądowych. Do stałych obowiązków
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Wydziału Informacji Sądowej należało także udostępnianie stronom i pełnomocnikom
akt spraw toczących się przed tut. Sądem.
Informacje o działalności Sądu udostępniane były również w ramach Biuletynu
Informacji Publicznej. W związku z tym, w omawianym okresie, pracownicy Wydziału
Informacji prowadzili i na bieżąco aktualizowali witrynę internetową, zamieszczając
w niej dane statystyczne z działalności Sądu oraz przepisy wewnętrzne oraz ogólne,
regulujące pracę Sądu, a także dane o strukturze organizacyjnej Sądu.
Jeśli chodzi o procedurę wnioskową przewidzianą w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.),
w omawianym okresie Wydział Informacji Sądowej zarejestrował ogółem 18 wniosków
o udostępnienie informacji publicznej. Wnioski te zostały w całości uwzględnione
w formie wskazanej przez wnioskodawców. W omawianym okresie nie wydano decyzji
administracyjnych o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji
o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
W 2014 r. Wydział Informacji Sądowej udzielał też odpowiedzi na pisma, które
wpłynęły do WSA w Poznaniu w trybie skargowym i wnioskowym ( 76 pism ), a nadto
udzielał informacji o właściwości rzeczowej sądów administracyjnych, o sposobie
i trybie wniesienia skargi do sądu administracyjnego oraz wyjaśniał różne kwestie
procesowe.
Jak

dotychczas,

obowiązki

nałożone

„Regulaminem

wewnętrznego

urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych”, WIS realizował poprzez
sporządzanie

sprawozdań

statystycznych

i

opisowych,

dotyczących

pracy

orzeczniczej tut. Sądu w skali miesięcznej, kwartalnej, półrocznej oraz rocznej.
Opracowywał ponadto analizy, dane statystyczne i bieżące informacje o działalności
Sądu na potrzeby Prezesa Sądu, Przewodniczącego Wydziału, Biura Orzecznictwa
NSA i innych jednostek.
Mając na uwadze nałożone ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących
zadania publiczne obowiązki dot. wdrożenia systemu elektronicznego obiegu
dokumentów oraz umożliwienie generowania urzędowego poświadczenia odbioru
dokumentów elektronicznych, Wydział Informacji Sądowej w Poznaniu obsługiwał
założoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej elektroniczną
skrzynkę podawczą, do której dostęp umożliwiono na stronie

internetowej:

http://www.wsa.poznan.pl. W roku 2014 tą drogą wpłynęły do Wydziału Informacji
Sądowej 53 pisma.
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W Wydziale zarejestrowano również 5 wniosków o udzielenie informacji
w ramach

współpracy

z

krajowymi

jednostkami

organizacyjnymi

i

urzędami

centralnymi i w tym zakresie udzielono informacji o aktualnych stanach spraw
sądowoadministracyjnych.
W ramach „Współpracy z NSA i WSA oraz innymi sądami i prokuraturami”
Wydział zrealizował 10 wniosków przez udzielenie informacji o stanach spraw
sądowoadministracyjnych, w tym 1 wniosek poprzez przesłanie odpisu orzeczenia
z uzasadnieniem.
Wydział Informacji Sądowej przygotowywał i koordynował prace Zespołu
Kwalifikacyjnego orzeczeń WSA w Poznaniu. W wyniku prac Zespołu w 2014 r. do
publikacji w zbiorze urzędowym zakwalifikowanych zostało 11 orzeczeń.
Do Biura Orzecznictwa NSA na bieżąco przesyłano również informacje nt.
pozaorzeczniczej działalności WSA w Poznaniu. Ponadto, w oparciu o przepis art. 13
pkt 5 zw. z art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych, Wydział Informacji Sądowej w roku 2014 przesłał
do

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Wielkopolskiego

13

prawomocnych orzeczeń uwzględniających skargi na akty prawa miejscowego.
Obsługa medialna Sądu, prowadzona przez Przewodniczącego Wydziału
Informacji Sądowej, działającego jako Rzecznika Prasowego Sądu, realizowana była
poprzez udzielanie dziennikarzom stacji lokalnych oraz redaktorom prasy lokalnej
informacji i komentarzy nt. bieżącego orzecznictwa i informacji nt. funkcjonowania tut.
Sądu.
W 2014 r. Wydział Informacji Sądowej kontynuował dotychczasową współpracę
z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w
ramach realizacji cyklicznego Projektu „WSA” Koła Naukowego Administratywistów
„Ad Rem”, którego celem jest zdobycie przez studentów praktycznej wiedzy nt.
postępowania sądowoadministracyjnego przed sądem I instancji. Ponadto w marcu
2014 r. w UAM odbył się XVIII Lokalny Konkurs Krasomówczy zorganizowany przez
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa „ELSA” w Poznaniu. W jury
konkursowym – w imieniu prezesa WSA w Poznaniu - zasiadał sędzia WSA Tomasz
Grossmann.
Funkcjonująca w ramach Wydziału Informacji Sądowej biblioteka, podobnie jak
w latach ubiegłych, w roku 2014 gromadziła zbiory zawierające przepisy prawa
krajowego i wspólnotowego oraz komentarze i publikacje naukowe, które znajdują
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zastosowanie w sprawach rozpatrywanych przez tut. Sąd Administracyjny. Na dzień
31 grudnia 2014 r. księgozbiór biblioteczny liczył około 5.955 egzemplarzy książek
o łącznej wartości 337.859,42 PLN, a także około 75 tytułów czasopism, przydatnych
w pracy sędziów, referendarzy, asystentów oraz pracowników administracyjnych.
W 2014 r. przeprowadzona została także prezentacja nowego modułu programu
prawniczego.
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ZAŁĄCZNIKI
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Tabela 1.
Wpływ skarg oraz ich załatwienie w latach 2009 - 2014 (SA, SAB i SO)
Wpłynęło skarg

Rok

Pozostało
z poprzedniego
roku

Ogółem

Na akty
administracyjne

Załatwiono skarg

Na bezczynność
organu

Zarejestrowanych
w repertorium
SO

1.b

%

1.b

%

1.b

%

Ogółem

Na rozprawie

Na posiedzeniu
niejawnym

1.b

%

1.b

%

Pozostało
na rok
nastę
pny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2009

1.620

4.309

4.145

96,2

164

3,8

-

-

4.703

3.266

69,4

1.437

30,6

1.226

2010

1.230

4.040

3.820

94,5

181

4,5

39

1,0

4.247

2.994

70,5

1.253

29,5

1.023

2011

1.023

4.661

4.459

95,7

170

3,6

32

0,7

4.548

3.148

69,2

1.400

30,8

1.136

2012

1136

5006

4760

95,1

212

4,2

34

0,7

4.923

3.316

67,4

1.607

32,6

1.219

2013

1219

6143

5822

94,8

295

4,8

26

0,4

4983

3.520

70,6

1.463

29,7

2.379

2014

2.379

6.421

6.078

94,7

306

4,8

37

0,6

5.922

4.167

70,4

1.755

29,6

2.878

I Wydział

617

1.347

1.327

98,5

19

1,4

1

0,07

1.327

981

73,9

346

26

637

II Wydział

477

1.591

1.414

88,9

164

10,3

13

1,6

1.619

1.075

66,4

544

336

449

III Wydział

883

1.965

1.937

98,6

16

0,8

12

0,6

1.541

1.163

75,5

378

24,5

1.307

IV Wydział

402

1.518

1.400

92,2

107

7,1

11

0,7

1.435

948

66,1

487

33,9

485

220
Tabela 2.
Wpływ skarg na akty administracyjne w zależności od organu, który wydał
akt w latach 2008 - 2014
Wpłynęło skarg na akty administracyjne
W tym:
Rok

Ogółem

Organów terenowych

Organów naczelnych
i centralnych

1.b

%

1.b

%

1

2

3

4

5

6

2008

3.777

3.614

95,7

163

4,3

2009

4.016

3.688

91,8

328

8,2

2010

3.721

3.234

86,9

487

13,1

2011

4.314

3.807

88,2

507

11,8

2012

4.573

4.116

90,0

457

10,0

2013

5.599

5.182

92,5

417

7,4

2014

5.800

5.333

92

467

8,1

W tym: Wydział I

1.314

1.016

77,3

298

22,7

Wydział II

1.376

1.364

99,1

12

0,9

Wydział III

1.918

1.778

92,7

140

7,3

Wydział IV

1.192

1.175

98,6

17

1,4
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Tabela 3.
Załatwienie na rozprawach skarg na akty administracyjne w latach 2008 2014
Załatwiono na rozprawach skarg na akty administracyjne
w tym:
Rok
Ogółem

Przez
uwzględnienie
skargi

Przez
oddalenie
skargi

Przez
odrzucenie
skargi

W inny
sposób

1.b

%

1.b

%

1.b

%

1.b

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2008

2.404

973

40,5

1.347

56,0

-

-

84

3,5

2009

3.195

1.251

39,2

1.866

58,4

29

0,9

49

1,5

2010

2.901

1.151

39,7

1.653

57,0

13

0,4

84

2,9

2011

3.061

1.219

39,9

1.785

58,3

19

0,6

38

1,2

2012

3.232

1.273

39,4

1.867

57,8

49

1,5

43

1,3

2013

3.329

1.263

38

2.002

60,1

21

0,6

43

1,3

2014

3.990

1.404

35,2

2.505

62,8

23

0,6

58

1,5

Uwaga: od 2009 roku w tabeli ujęto również sprawy, w których odrzucono skargę
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Tabela 4.
Skargi na akty administracyjne organów terenowych (samorządowych
i rządowych) oraz centralnych według województw w latach 2009 – 2014
L.p.
1

Województwo
2

1

wielkopolskie

2

lubuskie

3

organy
centralne

4

inne
województwa

5

ogółem

Wpływ
Rok
l. b.

% ogółu wpływu

3

4

5

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2009
2010
2011

3.379
3.225
3.807
4.115
5.175
5.333
11
7
0
1
6
0
328
487
507
457
417
467
298
2
0
0
0
0
4.016
3.721
4.314
2
4.573

84,1
86,6
88,2
90,0
92,4
92
0,3
0,2
0
0,02
0,1
0
8,2
13,1
11,8
10,0
7,4
8,1
7,4
0,1
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0

5.599
5.800

100,0
100,0

012
2013
2014

100,0
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Tabela 5.
Załatwienia spraw w trybie postępowania uproszczonego
ZAŁATWIONO
wydziały

l.p.

łącznie

uwzględniono

oddalono

(suma rubryk 1-3)

1

2

w inny
sposób
3

1

I

0

0

0

0

2

II

6

4

0

2

3

III

0

0

0

0

4

IV

1

0

1

0

razem

I-IV

7

4

1

2

Tabela 6.
Załatwienia spraw w trybie postępowania mediacyjnego
sprawy
załatwione w
postępowaniu
mediacyjnym

l.p.

wydziały

sprawy, w których wszczęto
postępowanie mediacyjne

1

I

0

0

2

II

0

0

3

III

0

0

4

IV

0

0

razem

I-IV

0

0
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Tabela 7.
Sprawy o wymierzenie organom grzywien na podstawie art. 55 §1, art. 112,
art. 149 § 2 i art.154 §1 P.p.s.a w 2014 roku
ZAŁATWIONO
oddalono
ogółem
wymierzono wniosek / skargę w inny
(kolumny 4-6) grzywnę
o wymierzenie sposób
grzywny

rodzaj
sprawy

wpłynęło

1

2

3

4

5

6

1

grzywna z art.
55 § 1 P.p.s.a

37

30

11

5

2

2

grzywna z art.
112 P.p.s.a.

0

0

0

0

0

3

grzywna z
art.149 § 2
P.p.s.a

34

27

12

2

13

3

grzywna z art.
154 § 1
P.p.s.a.

19

23

7

4

12

l.p.

