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Informacja o działalności 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 

w 2021 r. 

 

W 2021 roku zakres właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie określony był przepisami art. 13 § 2 ustawy 

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

(Dz.U.2019.2325 t.j. z dnia 2019.11.28) oraz § 1 pkt 5 rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia 

wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów 

właściwości (Dz.U.2003.72.652 z dnia 2003.04.29), w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. 

(Dz.U. nr 187 poz.1926). Zgodnie z tymi regulacjami WSA w Krakowie rozpatrywał 

sprawy z zakresu działania organów administracji publicznej mających siedzibę na 

obszarze województwa małopolskiego. 

Sąd w Krakowie – stosownie do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym 

wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania 

Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

(Dz.U.2003.72.653 z dnia 2003.04.29) rozpatrywał również sprawy dotyczące 

działania tego organu, a wszczynane przez osoby zamieszkałe na terenie 

województwa małopolskiego. 

Od 1 marca 2017 r. zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym 

wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania 

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

(Dz.U.2020.1773 t.j. z dnia 2020.10.13), w brzmieniu uwzględniającym 

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 

r. (Dz.U.2019. poz. 1999) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpoznaje 
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sprawy z zakresu objętego w/w rozporządzeniem, inicjowane przez skarżących 

mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie małopolskim. 

Ponadto Sąd na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 18 kwietnia 

2011 roku w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom 

administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora 

Transportu Drogowego (Dz.U.2011 nr 89 poz. 506 z późn. zm.) rozpoznaje sprawy 

dotyczące nałożenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 

6 września 2001 roku o transporcie drogowym, wnoszone przez podmioty 

zamieszkałe lub mające swoją siedzibę na terenie województwa małopolskiego. 

 

Informacja o zatrudnieniu 
 

Na koniec 2021 roku w WSA w Krakowie zatrudnionych było 30 sędziów oraz  

1 asesor sądowy. Nieobsadzonych pozostawało 7 stanowisk sędziowskich  

i 3 stanowiska asesorskie.  

W 2021 roku 3 sędziów przeszło w stan spoczynku: 

- w maju SWSA Janusz Bociąga, 

- w lipcu SNSA Anna Szkodzińska – Przewodnicząca Wydziału Informacji 

                                                                         Sądowej, 

- we wrześniu SNSA Andrzej Irla – poprzedni Prezes Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie. 

 

Sędziowie WSA w Krakowie: Mariusz Kotulski, Kazimierz Bandarzewski, 

Paweł Dąbek, Hanna Knysiak-Sudyka, Joanna Człowiekowska, Tadeusz 

Kiełkowski, Elżbieta Czarny - Drożdżejko są jednocześnie pracownikami naukowo-

dydaktycznymi uczelni krakowskich. 
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W dniu 23 lutego 2021 roku akt powołania od Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej na stanowisko asesora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  

w Krakowie odebrała Marta Kisielowska.  

W dniu 7 lipca 2021 roku akt powołania od Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej na stanowisko Sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Krakowie odebrała Elżbieta Czarny-Drożdżejko.  

W dniu 28 września 2021 roku akt powołania od Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej na stanowisko Sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie odebrali: Katarzyna Marasek-Zybura i Piotr Fronc.  

Pełne zatrudnienie – 6 osób – występowało na stanowiskach referendarzy 

sądowych. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba zatrudnionych w Sądzie urzędników i innych 

pracowników wynosiła 98 osób. W tej liczbie mieściło się zgodnie z planem 

zatrudnienia 22 asystentów sędziów. 

 

A. Działalność pozaorzecznicza Sądu 

I.  Współpraca zagraniczna Sądu  
 

W dniach 4-8 października 2021 roku w WSA w Krakowie w ramach stażu  

w Naczelnym Sądzie Administracyjnym gościł sędzia z Francji pan Arnaud Iss.  

Staż był organizowany w ramach Programu Wymiany Organów Sądowych 2021  

i realizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości. 

W czasie wizyty pan sędzia zapoznał się z działalnością Sądu.  

W dniach 13-17 grudnia 2021 roku w stażu w Trybunale Administracyjnym  

w Montreuil uczestniczyła sędzia WSA w Krakowie Ewa Michna. Szkolenie było 

organizowane w przez The European Judical Training Network (EJTN).  
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II.  Szkolenia i konferencje własne  
 

Z powodu ogłoszenia stanu epidemii w związku z istotnym zagrożeniem 

zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 nie były organizowane stacjonarne 

konferencje i szkolenia, a wcześniej planowane zostały odwołane.  

Pracownicy i zainteresowani sędziowie uczestniczyli w szkoleniach online. 

W marcu i w listopadzie  2021 roku odbyło się szkolenie „Bezpieczny 

pracownik – szkolenie z bezpieczeństwa IT dla pracowników biurowych”.  

W czerwcu i lipcu 2021 roku sędziowie uczestniczyli w szkoleniu 

„Bezpieczeństwo korzystania z poczty elektronicznej, polityka haseł oraz 

bezpieczeństwo przechowywania danych”. 

W listopadzie 2021 roku pracownicy uczestniczyli w szkoleniu „Komunikacja 

między pracownikami, skuteczne zapobieganie konfliktom w zespole”.   

 
 

 

III.  Konferencje i szkolenia zewnętrzne sędziów  
i referendarzy sądowych  

 

Sędziowie orzekający w WSA w Krakowie w konferencjach i szkoleniach 

uczestniczyli tylko online. Z powodu stanu epidemii stacjonarne szkolenia nie były 

organizowane.  

1. W maju i czerwcu 2021 roku w szkoleniu organizowanym przez Naczelny 

Sąd Administracyjny pt.: „Zmiany w P.p.s.a., K.p.a., O.p. oraz U.p.e.a. 

wprowadzone ustawą z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach 

elektronicznych” uczestniczyła grupa sędziów: Paweł Darmoń, Janusz 

Kasprzycki, Joanna Tuszyńska, Joanna Człowiekowska, Agnieszka 
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Nawara-Dubiel, Małgorzata Łoboz, Magda Froncisz, Ewa Michna  

i asesor Marta Kisielowska.  

2. W dniu 26 października 2021 roku w organizowanych przez Naczelny Sąd 

Administracyjny warsztatach dla referendarzy, dotyczących analizy 

sprawozdań finansowych uczestniczyła Natalia Handzel – Referendarz 

Sądowy. 

3. W dniu 15 listopada 2021 roku odbyło się organizowane przez Naczelny 

Sąd Administracyjny szkolenie „Metodyka pracy sędziego sądu 

administracyjnego. W szkoleniu uczestniczyły: SWSA Joanna 

Człowiekowska, SWSA Elżbieta Czarny-Drożdżejko i asesor WSA Marta 

Kisielowska.  

4. W dniu 24 listopada 2021 roku konferencji organizowanej przez Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pt.: „Prawo administracyjne  

w służbie jednostki i wspólnoty” uczestniczył Mariusz Kotulski – sędzia 

WSA w  Krakowie.  
  

 

IV. Narady, zebrania i szkolenia wydziałowe 

(w wydziałach orzeczniczych Sądu)  
 

Z powodu ogłoszenia stanu epidemii w związku z istotnym zagrożeniem 

zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 żadne planowane narady i zebrania 
wydziałowe nie odbyły się.  

 

V.  Szkolenia pracowników 
 

W 2021 roku pracownicy administracji sądowej wzięli udział 

w 13 specjalistycznych szkoleniach zewnętrznych. Ze względu na stan epidemii 

SARS-CoV-2 wszystkie szkolenia odbywały się online.  
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1. W dniu 28 stycznia 2021 roku w szkoleniu organizowanym przez Centrum 

Szkoleń Specjalistycznych pt.: „Dokumentacja pracownicza – najczęściej 

popełniane błędy” uczestniczyła Joanna Kłos – Starszy Specjalista 

z Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych. 

2. W dniu 23 kwietnia 2021 roku w organizowanej przez Stowarzyszenie 

Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości konferencji pt.: „Wokół 

archiwów zakładowych instytucji wymiaru sprawiedliwości RP” - 

uczestniczyła Katarzyna Nusbaumer – Kierownik Archiwum Sądu.  

3. W dniach 16 i 21 kwietnia 2021 roku w organizowanym przez Małopolski 

Instytut Samorządu Terytorialnego kursie pt.: „Koordynator do spraw 

dostępności w urzędzie” uczestniczył Patryk Jawor – Zastępca Kierownika 

Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej. 

4. W dniu 26 maja 2021 2021 roku w szkoleniu online organizowanym przez 

Centrum Promocji Informatyki pt.: „Ochrona danych osobowych w sektorze 

sądowym” uczestniczył Cezary Świdnicki – Inspektor Ochrony Danych  

w WSA w Krakowie. 

5. W dniu 7 czerwca 2021 2021 roku w szkoleniu organizowanym przez 

Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej pt.: „Postępowanie z petycjami – 

ich przyjmowanie, prawidłowe kwalifikowanie i rozpatrywanie przez organ 

administracji publicznej – zmiany w ustawie o petycjach” uczestniczył Patryk 

Jawor – Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej. 

6. W sierpniu i wrześniu 2021 roku w szkoleniach dla asystentów sędziego 

organizowanych przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Sądów 

Administracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim dotyczących komunikacji 

elektronicznej z i do sądu oraz technicznej obsługi korespondencji 

elektronicznej uczestniczyła grupa asystentów: Dorota Rak-Kucharska, 

Urszula Czerwińska, Ewelina Jawor, Olga Wójcikiewicz, Katarzyna 

Klepacka, Magdalena Gawlikowska, Paweł Rządkowski, Małgorzata 

Materowska. 

7. W dniu 14 września 2021 roku w szkoleniu „Co każdy administrator powinien 

wiedzieć o bezpieczeństwie Windows?” uczestniczył Maciej Cichoń - Starszy 

Specjalista – Informatyk.  

8. W dniu 24 września 2021 roku w szkoleniu organizowanym przez Centrum 

Szkoleń Specjalistycznych pt.: „Prawo pracy w II połowie 2021 roku – 
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nadchodzące zmiany” uczestniczyła Joanna Kłos – Starszy Specjalista  

z Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych. 

9. W dniu 5 października 2021 roku w szkoleniu organizowanym przez 

Informację publiczną – Centrum Szkoleniowe pt.: „Otwarte dane a dostęp do 

informacji publicznej – nowa ustawa, nowe obowiązki” uczestniczył Patryk 

Jawor – Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej. 

10. W dniu 13 października 2021 roku w szkoleniu organizowanym przez 

Centrum Szkoleniowe Administracja Publiczna pt.: „Trudne sytuacje w pracy 

urzędu – jak reagować na skargi, wzburzenie i krytykę” – uczestniczył 

Tomasz Ochoński – Specjalista z Wydziału Informacji Sądowej.  

11. W dniu 13 października 2021 roku w szkoleniu organizowanym przez 

Centrum Szkoleń Specjalistycznych pt.: „Rewolucyjne zmiany w ustawie  

o systemie ubezpieczeń społecznych” uczestniczyła Alicja Filipek-Jarocka – 

Starszy Specjalista z Oddziału Finansowo-Budżetowego. 

12. W dniu 3 grudnia 2021 roku w szkoleniu organizowanym przez Centrum 

Szkoleń Specjalistycznych pt.: „Polski Ład 2022 w Kadrach i Płacach” 

uczestniczyła Alicja Filipek-Jarocka – Starszy Specjalista z Oddziału 

Finansowo-Budżetowego. 

13. W dniu 16 grudnia 2021 roku w szkoleniu organizowanym przez Centrum 

Doradztwa i Kształcenia Nowe Przetargi pt. „Czas na weryfikację – 

zamówienia publiczne po roku stosowania przepisów – zajęcia praktyczne” 

uczestniczył Mariusz Kawa – Główny Specjalista – odpowiedzialny w WSA 

za organizacje i prowadzenie zamówień publicznych.  

 

 

VI. Główne działania techniczno - organizacyjne 
mające na celu zapewnienie warunków sprawnego 

orzecznictwa zrealizowane w 2021 r. 
 

W roku 2021 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie realizował zadania 

techniczno - organizacyjne celem zapewnienia zarówno odpowiednich warunków 
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pracy wewnątrz pomieszczeń budynków Sądu oraz bezpieczeństwa na terenie 

obiektów WSA w Krakowie. 

Prace realizowane wewnątrz pomieszczeń budynków Sądu: 

1. Wymiana centrali systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) w bud. 

A” WSA w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10. 

2. Bieżąca konserwacja drzwi wejściowych do budynku „B” Sądu od 

ul. Topolowej oraz naprawa blatów i stolików w wybranych pomieszczeniach 

bud. „A” Sądu od ul. Rakowickiej. 

3. Zakup i montaż kompensatora statycznego w rozdzielni głównej budynku 

Sądu od ul. Rakowickiej 10. 

4. Wymiana desek parkietowych w salach narad oraz wybranych 

pomieszczeniach biurowych budynku „A” Sądu. 

5. Wymiana zużytych żaluzji plisowanych w pomieszczeniach biurowych 

budynku „A” oraz magazynowych bud. „B”  Sądu. 

 

Prace realizowane na zewnątrz budynków Sądu: 

1. Przebudowa wjazdu do bud. „B” Sądu od ul. Topolowej. 

 

2. Wymiana uszkodzonych tralek na ogrodzeniu WSA w Krakowie wzdłuż ulicy 

Topolowej, Kurkowej , Zygmunta Augusta oraz  daszków ogrodzeniowych 

wzdłuż ul.  Kurkowej oraz Topolowej. 

 

3. Prace konserwatorskie przy tarasie bud. ”B” WSA w Krakowie. 

 

4. Remont dachu wokół świetlika dachowego w bud. „A” Sądu przy 

ul. Rakowickiej 10. 

 

5. Impregnacja schodów, oraz mycie i wymiana płyt  dolomitowych przed 

wejściem do budynku Sądu od ul. Topolowej. 
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B. Działalność orzecznicza Sądu 
I. Wpływ i załatwienia spraw 

 

Rok 2021 przyniósł wzrost wpływu skarg na akty i inne czynności (repertorium 

SA) o 860 spraw (5020 spraw w roku 2021 w porównaniu z 4160 sprawami w roku 

2020 – wzrost o 20,67%) oraz spadek wpływu skarg na bezczynność i przewlekłość 

organów (repertorium SAB) o 8 spraw (411 spraw w roku 2021 w porównaniu z 419 

sprawami w roku 2020 – spadek o 1,9%). 

Łącznie (repertorium SA, SAB i SO) wpłynęło 5457 skarg i wniosków. 

W porównaniu z ubiegłym 2020 rokiem, kiedy wpłynęło 4610 skarg i wniosków, 

wzrost wpływu wyniósł 18,37%. 

Podmioty wnoszące skargi: 

 - osoby fizyczne  4612 
 - osoby prawne  1153 
 - organizacje społeczne  64 
 - prokuratorzy 142 
 - Rzecznik Praw Obywatelskich 3 

  

Przedmiot skarg: 

Skargi na akty i czynności dotyczyły działalności następujących organów 

administracji: 

1550 (30,87%) -skargi na działalność samorządowych kolegiów 
odwoławczych, 

1369 (27,27%) -skarg na działalność terenowych organów 

administracji rządowej, 

686 (13,66%) -skarg na działalność dyrektorów izb administracji 
skarbowej, 

772 (15,37%) -skarg na działalność ministrów, centralnych 

organów administracji rządowej i innych 
naczelnych organów, 

291 (5,79%) -skarg na działalność innych organów, 

352 (7%) -skargi na uchwały jednostek samorządowych 

i rozstrzygnięcia nadzorcze (symbole od 639 

do 642). 
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Problematyka spraw, struktura skarg na akty i czynności (5020) przedstawia 

się następująco: 

 

 
 

 

1011 (20,13%) -podatki i inne świadczenia pieniężne, do których 

mają zastosowanie przepisy Ordynacji 

podatkowej oraz egzekucja tych świadczeń 

pieniężnych, 

712 (14,18%) -środki publiczne nie objęte innymi symbolami, 

594 (11,83%) -pomoc społeczna, 

532 (10,59%) -budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany 
i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa, 

skargi na akty i czynności

podatki i inne świadczenia pienieżne środki publiczne nie objęte innymi symbolami

pomoc społeczna budownictwo, nadzór arch.-bud.

zagospodarowanie przestrzenne stosunki pracy i stosunki służbowe

utrzymanie i ochrona dróg publicznych wywłaszczenie i zwrot nieruchomości

ochrona środowiska i ochrona przyrody ustrój samorządu terytorialnego

pozostałe
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320 (6,37%)  -sprawy zagospodarowania przestrzennego, 

306 (6%) -stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z 

zakresu inspekcji pracy, 

289 (5,75%) -utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych 
dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, 

koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga 

morska i śródlądowa, 

164 (3,26%) -wywłaszczanie i zwrot nieruchomości, 

136 (2,7%) -ochrona środowiska i ochrona przyrody, 

121 (2,41%) -ustrój samorządu terytorialnego, w tym 

referendum gminne, 

83 (1,65%) -gospodarka wodna, w tym ochrona wód, 

budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w 
wodę, 

81 (1,61%) -sprawy geodezji i kartografii, 

75 (1,49%) -oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność 

badawczo rozwojowa i archiwa, 

68 (1,35%) -ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty 

stanu cywilnego, imiona i nazwisko, 
obywatelstwo, paszporty, 

68 (1,35%) -gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, 
w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi, 

66 (1,31%) -ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób 

zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, 

uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, 

położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego, 

58 (1,15%) -rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie 

nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona 

gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, 

rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt, 

48 (0,95%) -subwencje unijne, fundusze strukturalne 
i regulacja rynków branżowych, 
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46 (0,91%) -sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki 

mieszkaniowe, 

41 (0,81%) -sprawy z zakresu informacji publicznej, prawa 
prasowego, ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego, 

38 (0,75%) -obrót towarami z zagranicą, należności celne i 
ochrona przed nadmiernym przywozem towaru 
na obszar celny Unii Europejskiej, 

37 (0,73%) -sprawy ubezpieczeń zdrowotnych, 

35 (0,69%) -działalność gospodarcza, w tym z udziałem 

podmiotów zagranicznych, 

34 (0,67%)  -zatrudnienie i sprawy bezrobocia, 

26 (0,51%) -sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-
637 oraz od 646-655, 

16 (0,31%) -kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury 

i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków 

i muzea, sprawy związane z ochroną praw 

autorskich i pokrewnych, 

6 (0,11%) -sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy 

przymusowej, 

3 (0,05%) -wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 

wybuchowymi, 

2 (0,03%) -uprawnienia do wykonywania określonych 

czynności i zajęć, 

1 (0,01%) -powszechny obowiązek obrony kraju, 

1 (0,01%) -sprawy z zakresu geologii i górnictwa, 

1 (0,01%) -cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości 

przez cudzoziemców, 

1 (0,01%) -sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku; 
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Przedmiot rozpatrywanych spraw niezmiennie pozostaje urozmaicony. 

Podobnie jak w latach ubiegłych największy udział mają sprawy związane 

z podatkami, należnościami finansowymi i budżetowymi – 1011 spraw (915 spraw 

w 2020 r. - wzrost o 10,49%). 

Na drugim miejscu znajdują się sprawy z zakresu środków publicznych nie 

objętych innymi symbolami – 712 spraw (304 sprawy w 2020 r. – wzrost 

o 134,21%) 

Trzecie miejsce to sprawy dotyczące pomocy społecznej – 594 sprawy 

(467 spraw w 2020 r. - wzrost o 27,19%). 

Niewiele mniej było spraw związanych z budownictwem, nadzorem 

architektoniczno-budowlanym i specjalistycznym - 532 sprawy (577 spraw w 2020 r. 

- spadek o 7,79%). 
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Ilość skarg na bezczynność i przewlekłość organów w roku 2021 wyniosła 

411. W porównaniu z rokiem poprzednim (419 skarg) ilość ta zmniejszyła się 

o 8 spraw (spadek o 1,9%).  

W 2021 r. skargi na bezczynność dotyczyły następujących zagadnień: 

 

 
 

158 (38,44%) -sprawy z zakresu informacji publicznej, prawa 
prasowego, ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego, 

64 (15,57%) -stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy 

z zakresu inspekcji pracy, 

60 (14,59%) -budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i 
specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa, 

22 (5,35%) -sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki 
mieszkaniowe, 

skargi na bezczynnośc i przewlekłość

inf. publiczna stosunek pracy budownictwo sprawy mieszkaniowe pozostałe
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11 (2,67%) -podatki i inne świadczenia pieniężne, do których 

mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej 

oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych, 

4 (0,97%) -sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 
601-637 oraz od 646-655, 

13 (3,16%) -wywłaszczanie i zwrot nieruchomości, 

7 (1,7%) -sprawy geodezji i kartografii, 

4 (0,97%) -utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych 
dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, 

koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga 

morska i śródlądowa, 

16 (3,89%) -pomoc społeczna, 

11 (2,67%) -sprawy zagospodarowania przestrzennego, 

2 (0,48%) -oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność 

badawczo- rozwojowa i archiwa, 

6 (1.45%) -gospodarka wodna, w tym ochrona wód, 
budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie 
w wodę, 

8 (1,94%) -ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty 

stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, 
paszporty, 

3 (0,72%) -ochrona środowiska i ochrona przyrody, 

5 (1,21%) -rolnictwo i leśnictwo w tym gospodarowanie 

nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona 

gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, 

rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt, 

1 (0,24%) -gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, 
w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi, 

1 (0,24%) -uprawnienia do wykonywania określonych 

czynności i zajęć, 

3 (0,72%) -środki publiczne nie objęte innymi symbolami, 

2 (0,48%) -zatrudnienie i sprawy bezrobocia, 
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1 (0,24%) -kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i 

twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, 

sprawy związane z ochrona praw autorskich i 

pokrewnych, 

3 (0,72%) -cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości 

przez cudzoziemców, 

2 (0,48%) -ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób 

zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, 

uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, 

położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego, 

2 (0,48%) -subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja 
rynków branżowych. 

2 (0,48%) -ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum 

gminne 

 

Niezmiennie największy udział miały skargi na bezczynność w zakresie informacji 

publicznej, prawa prasowego i ponownego wykorzystywania informacji sektora 

publicznego. W roku 2021 wpływ skarg z tego zakresu wyniósł 158 i ilość ta wzrosła 

w porównaniu z rokiem 2020 o 12 spraw (wzrost o 8,2%).  

Na drugim miejscu znalazły się sprawy z zakresu stosunków pracy i stosunków 

służbowych – wpływ 64 sprawy w roku 2021 w stosunku do 103 spraw w roku 2020 

(spadek o 37,86%).  

Na trzecim miejscu znajdują się sprawy z zakresu budownictwa, nadzoru 

architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego oraz ochrony przeciwpożarowej – 

wpłynęło 60 skarg w roku 2021 w stosunku do 34 skarg w roku 2020 (wzrost o 76,47%). 
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Udział w rozstrzygniętych w 2021 r. sprawach wzięło: 

 
- pełnomocników organów administracji państwowej 49 

- radców prawnych jako pełnomocników skarżących i uczestników  36 

- adwokatów jako pełnomocników skarżących i uczestników postępowania 9 

- prokuratorów 0 
- doradców podatkowych 6 

- Rzecznik Praw Obywatelskich 0 

 

W roku 2021 załatwiono ogółem 5028 spraw (w tym 4572 spraw ze skarg 

na akty i inne czynności, 424 sprawy ze skarg na bezczynność i przewlekłość 

organów oraz 32 sprawy wpisane w repertorium SO). W roku 2020 załatwiono 4704 

sprawy (4254 spraw ze skarg na akty i czynności, 426 spraw ze skarg 

na bezczynność i przewlekłość organów oraz 24 spraw wpisanych w repertorium 

SO). Nastąpił wzrost ilości załatwionych spraw o 323 (6,88%). 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostało do załatwienia 1883 spraw (repertorium 

SA, SAB i SO). Na koniec 2020 r. zaległość ta wynosiła 1454 sprawy. Na rok 2022 

pozostało o 429 więcej spraw oczekujących na załatwienie niż na rok 2021. 

 Wskaźnik szybkości orzekania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie w roku 2021 wynosił 4,49 miesiąca. 
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II. Postępowanie mediacyjne 

W 2021 r. przed WSA w Krakowie (Wydział I) wszczęto jedno postępowanie 

z wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. 

III.  Postępowanie uproszczone 

W 2021 r. w postępowaniach uproszczonych załatwiono w poszczególnych 

wydziałach:  

- Wydział I – łącznie 343 sprawy, 

- Wydział II – łącznie 294 sprawy, 

- Wydział III – łącznie 311 spraw;  

 

IV. Postępowania w trybie „COVID-19” 

W postępowaniach rozpatrywanych w trybie art. 15 zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.) 

w poszczególnych wydziałach orzeczniczych wydano następującą liczbę wyroków: 

- Wydział I – 713 

- Wydział II – 701 

- Wydział III – 961 

IV. Prawo pomocy 

W 2021 r. do WSA w Krakowie wpłynęło łącznie 763 wniosków o przyznanie 

prawa pomocy, z czego 371 dotyczyło zwolnienia od kosztów, 64 ustanowienia 

pełnomocnika procesowego, a 328 dotyczyło zwolnienia od kosztów i ustanowienia 
pełnomocnika procesowego. 

Łącznie w 2021 r. załatwiono 1041 wniosków, w tym w 267 sprawach 

przyznano prawo pomocy w całości, w 186 sprawach przyznano prawo pomocy 

częściowo, w 340 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, w 174 

sprawach pozostawiono wniosek bez rozpoznania, a 74 wnioski załatwiono w inny 

sposób. 
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V. Uchybienia w działalności organów 
 

1. Art. 55 § 1 p.p.s.a. 
W 2021 r. wpłynęło 17 wniosków o wymierzenie organowi grzywny 

na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. Załatwiono 24 sprawy. W 13 sprawach 

wymierzono organowi grzywnę na wniosek, w 4 sprawach oddalono wnioski, 

a 7 załatwiono w inny sposób. 
2. Art. 149 § 2 p.p.s.a. 

W 2021 r. wpłynęły 94 wnioski o wymierzenie organowi grzywny na podstawie 

art. 149 § 2 p.p.s.a.. Załatwiono 100 spraw. W 5 sprawach wymierzono organowi 

grzywnę na wniosek, w 47 sprawach oddalono wnioski, a 48 załatwiono w inny 

sposób. 
3. Art. 112 p.p.s.a. 

W 2021 r. w trybie art. 112 p.p.s.a., wymierzono 4 grzywny z urzędu. 

4. Art. 64c § 6 p.p.s.a. 
W 2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o wymierzenie organowi grzywny na 

podstawie art. 64c § 6 p.p.s.a. Załatwiono 2 sprawy. W 1 sprawie wymierzono 

organowi grzywnę, a w 1 sprawie oddalono wniosek. 

5. Art. 154 § 1 p.p.s.a. 
W 2021 r. wpłynęły 24 wnioski o wymierzenie organowi grzywny na podstawie 

art. 154 § 1 p.p.s.a. Załatwiono 23 sprawy. W 3 wymierzono organowi grzywnę na 

wniosek, w 4 wniosek oddalono, a 16 załatwiono w inny sposób. 

6. Art. 149 § 2 p.p.s.a. 
W 2021 r. wpłynęły 94 wnioski o zasądzenie sumy pieniężnej na podstawie art. 

149 § 2 p.p.s.a. Załatwiono 100 spraw. W 5 sprawach przyznano sumę pieniężną 

na wniosek, w 47 sprawach oddalono wnioski, a 48 załatwiono w inny sposób. 
7. Art. 154 § 7 p.p.s.a. 

W 2021 r. wpłynęło 7 wniosków o zasądzenie sumy pieniężnej na podstawie 

art. 154 § 7 p.p.s.a. Załatwiono 4 sprawy. W 1 sprawie oddalono wniosek, 

a 3 załatwiono w inny sposób. 
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VI. Wybrane zagadnienia orzecznicze 

 

1. Referendarze Sądowi 
 

Podstawę merytoryczną opracowanej informacji stanowią wybrane sprawy, 

które wymagały określonej refleksji prawnej. 

Pominięto problemy sygnalizowane w latach ubiegłych nawet jeśli nie straciły 

na aktualności, chyba że wystąpił w nich pewien element nowości. 

 

[Zagadnienie konstytucyjności przepisów rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia 
za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy 

prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz.U.2011.31.153)] 

Na szczególną uwagę zasługuje sprawa o sygn. I SA/Kr 999/16. 

W przedmiotowej sprawie skarżący po wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie oddalającym jego skargę wniósł o zwolnienie 

od kosztów sądowych i ustanowienie doradcy podatkowego. Wniosek 

uwzględniono i referendarz sądowy ustanowił dla skarżącego doradcę 

podatkowego, którego Krajowa Rada Doradców podatkowych wyznaczyła w osobie 

doradcy podatkowego AC. Wyznaczony doradca podatkowy sporządził i wniósł 

skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia tej 

skargi.  

Z uwagi na zawieszenie działalności przez wyznaczonego doradcę 

podatkowego Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych o wyznaczenie innego doradcy w sprawie, ta zaś w miejsce AC 

wyznaczyła do tej roli doradcę podatkowego MD.  

Wyznaczony w ten sposób doradca podatkowy MD sporządził w sprawie 

„Pismo procesowe”. Nie brał jednak udziału w rozprawie przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym o przeprowadzenie której wnioskował jego poprzednik albowiem 

na mocy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej NSA 
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wydanym w oparciu i na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych sprawę skierowano na posiedzenie niejawne, na którym w dniu 

3 marca 2021 r. zapadł wyrok oddalający skargę kasacyjną.  

W takich okolicznościach do sądu drogą elektroniczną wpłynął wniosek 

doradcy podatkowego MD o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej 

wraz z oświadczeniem, że nie została ona opłacona w całości ani w części. 

Referendarz Sądowy oddalił ten wniosek podnosząc, że zgodnie z §2 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie 

wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej 

udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz.U.2011.31.153) podstawę 

zasądzenia wynagrodzenia stanowią kwoty określone w §3 rozporządzenia. Ten 

przepis przewiduje przyznanie wynagrodzenia za czynności podjęte przez doradcę 

podatkowego przed sądem administracyjnym pierwszej instancji zaś w drugiej 

instancji za 1) sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie 

przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 2) za sporządzenie i wniesienie skargi 

kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi 

kasacyjnej, 3) za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 4) 

w postępowaniu zażaleniowym. W sytuacji więc gdy w realiach niniejszej sprawy 

doradca podatkowy MD nie podejmował żadnych czynności w postępowaniu przed 

sądem administracyjnym pierwszej instancji (bo doradcę ustanowiono dopiero 

po wyroku), nie sporządził i nie wniósł skargi kasacyjnej (bo te czynności wykonał 

jego poprzednik) i nie brał udziału w rozprawie kasacyjnej (bo sprawę skierowano 

na posiedzenie niejawne) brak było wystarczających podstaw normatywnych 

do przyznania doradcy podatkowemu MD wynagrodzenia na podstawie 

któregokolwiek z tych przepisów. 

Wątpliwości referendarza wzbudziło natomiast to czy nie należy 

się wyznaczonemu doradcy podatkowemu wynagrodzenie za skreślone przez 

niego „Pismo procesowe” w którym ten rozwinął stanowisko skarżącego kasacyjnie 

Niewątpliwie doradca podatkowy wykonał bowiem pracę. Referendarz zauważył 



28 
 

jednak, że w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. 

w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów 

pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu 

(Dz.U.2011.31.153) brakuje odpowiednika §5 rozporządzenia z dnia Ministra 

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

Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata 

z urzędu (Dz.U. z 2016, poz. 1714.), który by pozwalał przyjąć w takim przypadku 

za podstawę opłaty czynność najbardziej zbliżoną, a więc jak za udział w rozprawie 

przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Referendarz uwypuklił, że wskutek 

obostrzeń pandemicznych i skierowania sprawy na posiedzenie niejawne przydany 

stronie do pomocy pełnomocnik z urzędu nie miał innej możliwości przedstawienia 

dodatkowych racji swojego klienta Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. 

Z uwagi jednak na fakt, że kwestia ta wykraczała poza kompetencje orzecznicze 

referendarza gdyż wiązała się z oceną konstytucyjności zapisów rozporządzenia, 

referendarz uznał, że nie ma innego wyjścia jak tylko oddalić wniosek 

bo referendarz jest związany przepisami stanowionego prawa pozytywnego. 

Orzeczenie nie zostało zaskarżone sprzeciwem.  

* 

[Procesowe konsekwencje wyodrębnienia spraw z zakresu prawa 

pomocy] Na uwagę zasługują także akta sprawy o sygn. akt I SPP/Kr 82/21 

(Sygn. akt I SAB/Kr 11/19). W sprawie tej skarżąca ubiegała się o prawo pomocy 

w zakresie całkowitym lecz Sąd odmówił jej tego prawa z uwagi na oczywistą 

bezzasadność jej skargi. Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 

odrzucił skargę strony a to z uwagi na brak interesu prawnego do jej wniesienia 

(stroną postępowania administracyjnego nie była skarżąca lecz jej mąż). 

Po doręczeniu tego rozstrzygnięcia skarżąca nadała pismo zatytułowane „Wniosek” 

w którym zawarła żądanie ustanowienia pełnomocnika „wyspecjalizowanego” 

w zaskarżeniu wyżej opisanego rozstrzygnięcia oraz żądanie przedłużenia terminu 

do wniesienia skargi kasacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 

odrzucił wniosek skarżącej o przedłużenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej 

na co skarżąca się zażaliła i w tych okolicznościach wniosła ponownie o przyznanie 
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prawa pomocy poprzez zwolnienie jej od kosztów sądowych i ustanowienia 

adwokata. 

 Referendarz Sądowy do którego trafił ten wniosek ocenił, że choć wcześniej 

Sąd odmówił wnioskowi skarżącej o przyznanie prawa pomocy z uwagi 

na oczywistą bezzasadność jej skargi, to jednak fakt ten sam z siebie nie 

uniemożliwił skarżącej złożenia kolejnego wniosku, gdyż przepisy ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (vide art. 

243 §1 ppsa) nie sprzeciwiają się możliwości wielokrotnego składania wniosku 

o przyznanie prawa pomocy, zwłaszcza po zmianie istotnych okoliczności 

w sprawie (por. sygn. akt. I OZ 416/05). W realiach niniejszej sprawy zmianie uległa 

zaś sytuacja procesowa skarżącej skoro Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Krakowie wydał postanowienie o odrzuceniu skargi strony. Jednocześnie 

referendarz podkreślił, że ponieważ postepowanie o przyznanie prawa pomocy jest 

znacznie uproszczone z uwagi na cel jaki mu przyświeca, więc przy rozpatrywaniu 

kolejnego wniosku o prawo pomocy sprawę takiego wniosku (prowadzoną 

dodatkowo do oddzielnej sygnatury SPP) należy traktować jako wyodrębnioną 

a w związku z tym odchodzi konieczność sięgania do trybu z art. 165 ppsa 

(i dokonywania zmiany rozstrzygnięcia sądu). 

 Rozważając z kolei czy na przeszkodzie do ustanowienia dla skarżącej 

adwokata z urzędu nie stoi przepis art. 247 ppsa, (bo jak słusznie zauważył Sąd 

w przepisie tym ustawodawca wprowadził samodzielną, negatywną przesłankę 

do przyznania prawa pomocy) referendarz ocenił, że na obecnym etapie 

postępowania ten argument zanika, bo skarżąca korzystając z konstytucyjnego 

prawa do sądu powinna mieć realną możliwość poddania kontroli instancyjnej 

postanowienia WSA w Krakowie o odrzuceniu jej skargi. Tym bardziej, że biorąc 

pod uwagę treść uregulowań zawartych w art. 177 §3-6 ppsa oraz daty doręczenia 

skarżącej odpisu tego postanowienia jak również daty zgłoszenia przez nią wniosku 

o pełnomocnika z urzędu przyjąć można, że nie upłynął jeszcze ustawowy termin 

do wniesienia przez skarżącą skargi kasacyjnej. Ewentualna zaś skarga kasacyjna 

(albo opinia o braku podstaw do jej wniesienia) powinna być sporządzona przez 

adwokata lub radcę prawnego (art. 175 §1 ppsa).  
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[Kwestia zasadności i legalności wydatkowania środków publicznych 
na wynagrodzenia za zastępstwo prawne spełniane na zasadzie prawa 

pomocy].  

W sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1145/20 ustanowiony i wyznaczony dla strony 

skarżącej adwokat wnosił o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną 

skarżącemu z urzędu według norm przepisanych argumentując, że po otrzymaniu 

informacji o wyznaczeniu go przez ORA w Krakowie do roli pełnomocnika z urzędu 

zbadał w czytelni tut. sądu akta sprawy wykonując ich fotografie w liczbie 

44 „specjalnie w tym celu przyniesionym profesjonalnym aparatem fotograficznym 

(nie telefonem)” a następnie oczekiwał „na doręczenie zawiadomienia o terminie 

rozprawy pozostając w gotowości do stawienia się na niej w celu poparcia 

stanowiska skarżącego w dążeniu do pomyślnego dla niego rozstrzygnięcia” 

co jednak nie nastąpiło, bo wcześniej doręczono mu odpis postanowienia 

o odrzuceniu skargi wydany poza rozprawą (tj. na posiedzeniu niejawnym). 

Wskazując na ten fakt wyznaczony adwokat podniósł, że w takiej sytuacji z przyczyn 

od niego niezależnych nie miał możliwości złożenia wniosku o przyznanie 

wynagrodzenia „przed zapadnięciem rozstrzygnięcia”. Ponadto nadmienił, 

że „informację o powyższym sposobie zakończenia postępowania (wraz z kopią 

tego postanowienia oraz wyjaśnieniem, że – zważywszy na argumentację zawartą 

w uzasadnieniu tego orzeczenia – nie znajduję podstaw do złożenia zażalenia 

na nie) wysłałem do skarżącego dnia 14 kwietnia br. listem poleconym 

priorytetowym.” (cytat in extenso). Kończąc swoje wywody wyznaczony adwokat 

wyraził zapatrywanie, że jego zdaniem wywiązał się z wszelkich obowiązków 

ciążących na nim z racji wyznaczenia go do roli pełnomocnika z urzędu, jakie były 

konieczne do wykonania w niniejszym postępowaniu co uzasadnia przyznanie 

mu postulowanego wynagrodzenia. 

Analizując tę sprawę referendarz uznał, że nie zachodzą podstawy 

do przyznania wyznaczonemu adwokatowi jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

Nie chodziło przy tym o żywioną przez wyznaczonego adwokata obawę związaną 

z brakiem możliwości złożenia przezeń wniosku „przed zapadnięciem 

rozstrzygnięcia”, (bo akurat ta reguła postępowania nie odnosi się do wniosku 

o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa 
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pomocy lecz dotyczy zupełnie innej instytucji prawnej tj. żądania zwrotu kosztów 

por. art. 210 ppsa). Problem był poważniejszy i wiązał się z ukształtowanym 

w orzecznictwie sądów administracyjnych stanowiskiem, że 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 (vide: postanowienia NSA z 15.04.2010 r. sygn. akt. 

II OZ 321/10 oraz z dnia 17.09.2012 r. sygn. akt. II FZ 727/12).  

W realiach niniejszej sprawy wyznaczony adwokat nie podejmował żadnych 

czynności przed sądem administracyjnym pierwszej instancji co zresztą sam 

przyznał pisząc, że jedynie „oczekiwał na doręczenie zawiadomienia o terminie 

rozprawy pozostając w gotowości do stawienia się na niej w celu poparcia 

stanowiska skarżącego w dążeniu do pomyślnego dla niego rozstrzygnięcia” 

Podnosił co prawda, że wcześniej zbadał w czytelni tut. akta sprawy i wykonał ich 

fotografie w liczbie 44 „specjalnie w tym celu przyniesionym profesjonalnym 

aparatem fotograficznym (nie telefonem)” lecz argumentacja ta zdaniem 

referendarza nie mogła się ostać bo w ocenie referendarza samo wykonanie zdjęć 

akt a następnie bierne wyczekiwanie przez adwokata na „doręczenie 

zawiadomienia  o terminie rozprawy” jak również bierne „pozostawianie w gotowości 

do stawienia się na niej w celu poparcia stanowiska skarżącego w dążeniu 

do pomyślnego dla niego rozstrzygnięcia” w żaden sposób nie zmierzało 

do poprawy czy ochrony sytuacji prawnej skarżącego. O dążeniu do poprawy 

lub ochrony sytuacji prawnej skarżącego można by zasadnie mówić zdaniem 

referendarza gdyby wyznaczony adwokat po zbadaniu akt i wykonaniu ich zdjęć 

podjął choćby próbę przedstawienia lub wytłumaczenia sądowi przyczyny z powodu 

których skarżący uchybił terminowi do wniesienia skargi np. poprzez sformułowanie 

pisemnego stanowiska. Fakt uchybienia przez skarżącego terminu do wniesienia 

skargi nie powinien był bowiem umknąć uwagi profesjonalnego pełnomocnika, który 

– jak twierdził -  zbadał akta sprawy. Tak się jednak nie stało. Co za tym idzie 

zaangażowanie adwokata na tym etapie postepowania dawało stronie jedynie 

złudzenie skuteczności.  
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W takich okolicznościach referendarz ocenił iż trudno wywodzić, 

by wyznaczony adwokat faktycznie udzielił stronie na tym etapie postępowania 

pomocy prawnej o której opłacenie rościł.  

Co się natomiast tyczyło wysłanych do skarżącego „dnia 14 kwietnia br. 

listem poleconym priorytetowym” wyjaśnień wyznaczonego adwokata, „że – 

zważywszy na argumentację zawartą w uzasadnieniu tego orzeczenia – 

nie znajduje podstaw do złożenia zażalenia na nie” to zdaniem referendarza o ile 

opinia taka została przez adwokata sporządzona należało ją przedstawić sądowi 

(por. art. 177 §4 ppsa per analogiam), czego adwokat nie uczynił. Biorąc zaś pod 

uwagę, że wniosek pochodził od profesjonalisty nie było potrzeby wzywania 

adwokata o złożenie dodatkowych wyjaśnień co do nieodzownych elementów 

uzasadnienia stanowiących przesłankę do przyjęcia, że adwokat swoją pracę 

wykonał. Poza tym referendarz zauważył, że w dotychczasowym orzecznictwie 

przeważało jednak stanowisko iż nie ma wystarczających podstaw normatywnych 

do przyznawania wynagrodzenia za sporządzane przez pełnomocników z urzędu 

opinie o braku podstaw do wniesienia zażalenia (por. przykł. postan. z 12.4.2016 

sygn. II SA/Bk 795/15; postan. z 7.9.2015 sygn. II SA/Bk 663/12; postan. 

Z 27.4.2016 sygn. II SA/Łd 93/16; postan. z 28.10.2015 i 24.09.2015 sygn. 

IV SA/Wa 2549/14; postan. z 27.4.2016 sygn. I SA/Gd 827/15; postan. z 27.4.2016 

sygn. III SA/Łd 92/16) aczkolwiek kwestia ta nie była rozstrzygająca z uwagi 

na dokonaną zmianę stanu prawnego.  

Finalnie referendarz sądowy odmówił więc wnioskowi wyznaczonego 

adwokata podnosząc na koniec, że wynagrodzenie ze środków budżetowych 

pozostających w dyspozycji sądu należy się adwokatowi ustanowionemu dla strony 

z urzędu nie za samo wyznaczenie go do roli pełnomocnika strony przez właściwy 

organ samorządu zawodowego lecz za faktyczne udzielenie stronie pomocy 

prawnej objawiające się podjętymi w sprawie czynnościami. Ponieważ zaś 

przyznawanie wynagrodzenie obciąża Skarb Państwa, referendarz (podobnie jak 

sąd) dysponując środkami publicznymi odpowiada za "zasadność i legalność 

ich wydatkowania". (por. B. Dauter w: S. Babiarz i inni, "Koszty postępowania 

w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych", Wyd. LexisNexis 2007, 

s. 317). Referendarz w pełni przy tym podzielił stanowisko Naczelnego Sądu 



33 
 

Administracyjnego wyrażone w postanowieniu z dnia 16 czerwca 2010 r. sygn. akt. 

II FZ 143/10, że art. 250 §1 ppsa nie nakłada obowiązku uwzględnienia każdego 

wniosku pełnomocnika. 

Orzeczenie nie zostało zaskarżone sprzeciwem. 

* 

[Sąd rejestrowy jako sąd opiekuńczy w rozumieniu art. 239 1 pkt. 3 

ppsa].  
W sprawie o sygn. akt I SPP/Kr 308/20 problem pojawił się w związku z faktem 

ustanowienia - dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która wniosła 

o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sadowych - kuratora 

przez sąd rejestrowy. Ostatecznie referendarz sądowy kierując się dyrektywami 

systemowymi i funkcjonalnymi, w ślad za tezą Naczelnego Sadu Administracyjnego 

postawioną w postanowieniu z dnia 25.10.2017r. , sygn. akt I FSK 52/14, przyjął 

jednak, że w odniesieniu do osób prawnych pojęcie sądu opiekuńczego obejmuje 

także sąd rejestrowy. Innymi słowy dla osób prawnych sądem opiekuńczym 

w rozumieniu art. 70 § 1 k.p.c. – jest sąd rejestrowy. W ocenie referendarza 

przedstawiona w w/w postanowieniu NSA argumentacja mająca na celu 

uszczelnianie systemu prawa zasługiwała na akceptację i w rozpatrywanym 

przypadku skutkowała przyjęciem , że przez sąd opiekuńczy w rozumieniu art. 239 

§ 1 pkt 3) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2325) należy rozumieć również sąd 

rejestrowy. Konsekwencją zaś zaaprobowania tego stanowiska było umorzenie 

postępowania wywołanego wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych jako 

zbędnego, gdyż zwolnienie od kosztów sądowych w stosunku do strony 

reprezentowanej przez kuratora ustanowionego przez sąd rejestrowy już 

obowiązuje. 
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2.  Wydział I  
 

Ordynacja podatkowa 
 

W wyroku z dnia 26 października 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 1114/21 WSA 

w Krakowie stwierdził m.in., Ordynacja podatkowa nie reguluje szczegółowo trybu 

doręczania pism w przypadku ich doręczania pełnomocnikowi do odbioru 

korespondencji przez operatora pocztowego. Regulacje takie znaleźć natomiast 

można w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2188 z późn. zm.; dalej: Prawo pocztowe). Zarówno Ordynacja podatkowa jak 

i Prawo pocztowe określają krąg podmiotów, którym może być doręczone 

pismo. Ordynacja podatkowa ustanawia zasadę, że pisma doręcza się stronie, 

a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi; jeżeli strona 

ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Zatem zasadą jest, 

że w postępowaniu podatkowym pisma doręcza się stronie, albo przedstawicielowi, 

albo pełnomocnikowi. Wyjątki od tej zasady zostały ściśle określone w art. 149 O.p. 

Ordynacja podatkowa nie przewiduje doręczenia pisma adresowanego 

do strony będącej osobą fizyczną innym osobom niż określone w przytoczonych 

przepisach prawa. Krąg osób uprawnionych do odbioru przesyłek pocztowych 

określa także Prawo pocztowe. Według postanowień przepisu art. 37 ust. 1 tej 

ustawy co do zasady przesyłkę pocztową doręcza się adresatowi. Natomiast. art. 

37 ust. 2 pkt 2 lit. a Prawa pocztowego stanowi, że przesyłka pocztowa, jeżeli 

nie jest nadana na poste restante, może być także wydana ze skutkiem doręczenia 

przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pełnomocnikowi adresata 

upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych 

lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego, pod adresem wskazanym 

na przesyłce pocztowej, przekazie pocztowym lub w umowie oświadczenie usługi 

pocztowej. Krąg osób, którym przesyłka może być doręczona, nie jest tożsamy 

w obu ustawach. Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość doręczenia pisma 

sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy domu, podczas gdy Prawo pocztowe takiej 

możliwości nie przewiduje. Z kolei Prawo pocztowe dopuszcza doręczenie przesyłki 

kierowanej na adres wskazany w korespondencji pełnomocnikowi ustanowionemu 

na zasadach ogólnych lub pełnomocnikowi pocztowemu, zaś Ordynacja podatkowa 

https://sip.lex.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(149)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(37)ust(1)&cm=DOCUMENT
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tego sposobu doręczenia nie dopuszcza. Zdaniem Sądu odmienne uregulowanie 

w omawianych ustawach tej samej materii, tj. dotyczącej osób, którym 

może być doręczona przesyłka pocztowa, jest świadomym działaniem 

ustawodawcy, który uwzględnił specyfikę świadczenia usług pocztowych 

i postępowania podatkowego. Wskazuje na to nie tylko odmienny krąg osób 

uprawnionych do odbioru pism, ale również odmienne uregulowanie materii 

dotyczącej miejsc, w których mogą być doręczane pisma oraz warunków 

doręczania, jak również przepis art. 37 ust. 3 Prawa pocztowego, w którym 

ustawodawca wskazał, że przepisy art. 37 ust. 2 nie naruszają przepisów innych 

ustaw dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń. 

W sytuacji doręczania na podstawie przepisu art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a Prawa 

pocztowego, obowiązek sprawdzenia pełnomocnictwa ciąży na pracowniku 

operatora pocztowego, który doręcza przesyłkę, dlatego należy przyjąć 

domniemanie, że pracownik operatora pocztowego doręczając przesyłkę 

pełnomocnikowi dokonuje sprawdzenia uprawnienia pełnomocnika do odebrania 

przesyłki. Sąd wskazuje, że z doręczeniem korespondencji pełnomocnikowi 

do odbioru korespondencji wiąże się domniemanie, że adresat przesyłkę otrzymał, 

co oznacza prawne uznanie, że w dniu tego odbioru powziął on informację o tym 

fakcie, niezależnie od tego kiedy fizycznie została mu ona przekazana, jak też czy 

adresat zapoznał się z treścią tak doręczonego pisma. 

Sąd podkreślił, iż w przypadku doręczania przesyłki na podstawie przepisu art. 37 

ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z 2012 r. Prawo pocztowe, istotne jest jedynie, czy osoba, 

która odbiera przesyłkę, posiada pełnomocnictwo ogólne albo pełnomocnictwo 

pocztowe. Nie są istotne w tym wypadku żadne inne okoliczności, a w szczególności 

czy osoba ta jest pracownikiem podmiotu, pod adresem którego następuje 

doręczenie. W efekcie Sąd podkreślił, iż jest to sytuacja odmienna od doręczenia 

w trybie art. 148 § 2 pkt 2 o.p., gdzie przyjmuje się w orzecznictwie, że osobę 

zatrudnioną u adresata, która podejmuje się odebrać pismo i potwierdza 

to dostępem do firmowych pieczęci lub innych urządzeń biurowo-administracyjnych, 

uznaje się za upoważnioną do jego odbioru. 
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Z kolei w wyroku z dnia 21 października 2021r. sygn. akt  I SA/Kr 893/21, 

w sprawie dotyczącej skargi na postanowienie w przedmiocie nadania rygoru 

natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej WSA w Krakowie podkreślił 

w zakresie  przesłanki z art. 239b § 2 Ordynacji podatkowej, iż przepis § 1 

wskazanego przepisu stosuje się, jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, 

że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. W ocenie Sądu 

uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu w znaczeniu ścisłym. 

Uprawdopodobnienie, o którym mowa w tym przepisie oznacza, że obowiązkiem 

organu podatkowego nie jest dowodowe wykazanie, iż podatnik nie zapłaci podatku 

wynikającego z nieostatecznej decyzji, ale wskazanie na okoliczności, fakty 

już istniejące, na podstawie których można obiektywnie i racjonalnie wnioskować, 

że podatek ten nie zostanie zapłacony. W rezultacie, przesłanka 

uprawdopodobnienia niewykonania zobowiązania nie może być utożsamiana 

z udowodnieniem tej okoliczności, a jedynie ze wskazaniem określonych faktów 

pozwalających na przyjęcie, iż zachodzi uzasadniona obawa (przypuszczenie), 

że zobowiązanie takie nie zostanie wykonane. 

W tym samym wyroku WSA w Krakowie odwołując się do orzecznictwa sądów 

administracyjnych stanął na stanowisku, iż jeśli okres do upływu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące (art. 239b § 

1 pkt 4 o.p.), to uprawdopodobnienie przesłanki przewidzianej w art. 239b § 2 o.p. 

polega na wykazaniu przez organ podatkowy, że zachodzą takie okoliczności 

faktyczne, które potwierdzają, że z tego powodu zobowiązanie podatkowe z decyzji 

nie zostanie wykonane. W tym zakresie bez znaczenia są wszystkie okoliczności 

odnoszące się do sytuacji majątkowej, czy też działań podatnika w stosunku do jego 

majątku. 

Niezależnie od tego WSA w Krakowie w omawianym wyroku odwołując się 

do ugruntowanej linii orzeczniczej NSA uznał, iż z uwagi na wpadkowy, 

szczegółowy, incydentalny charakter postępowania w sprawie nadania decyzji 

nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, które prowadzone jest 

w czasie i w ramach toczącego się (na etapie postępowania międzyinstancyjnego 

a następnie drugoinstancyjnego) postępowania podatkowego, pełnomocnictwo 

złożone do akt sprawy podatkowej zasadniczo skuteczne też będzie 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(239(b))par(2)&cm=DOCUMENT
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w postępowaniu w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej 

wykonalności, chyba że konkretna treść pełnomocnictwa, którego dokument 

złożony zostanie do akt postępowania podatkowego, stanowić będzie, na zasadzie 

wyjątku oraz umowy stron stosunku prawnego pełnomocnictwa, jednoznacznie 

inaczej. Zdaniem Sądu stanowisko to jest aktualne także w odniesieniu do sytuacji, 

gdy pełnomocnictwo złożone zostało w postępowaniu kontrolnym prowadzonym 

przez organ kontroli skarbowej, którego decyzji kończącej to postępowanie 

nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności. Do postępowania tego, 

na mocy art. 31 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 u.k.s. zastosowanie miały bowiem przepisy 

Ordynacji podatkowej, w tym dotyczące nadawania rygoru natychmiastowej 

wykonalności nieostatecznym decyzjom organu pierwszej instancji.  

 

W wyroku z dnia z dnia 8 września 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 1271/20  WSA 

w Krakowie stwierdził m.in., iż rozpatrując odwołanie, organ odwoławczy 

obowiązany jest ponownie rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę rozstrzygniętą decyzją 

organu I instancji. Oznacza to, że powinno dojść do dwukrotnego rozstrzygnięcia tej 

samej sprawy. Gdy organ odwoławczy w zasadniczy sposób zmienia ustalenia 

organu I instancji (utrzymując przy tym decyzję pierwszoinstancyjną w mocy), 

dochodzi nie tylko do naruszenia zasady dwuinstancyjności, wyrażającej prawo 

podatnika do obrony swoich praw na gruncie postępowania podatkowego, ale także 

do naruszenia zasady zaufania do organu podatkowego, wyrażonej w art. 121 § 

1 O.p. oraz czynnego udziału stron w postępowaniu, wyrażonej w art. 123 § 

1 O.p. (wyrok NSA z 13 maja 2009 r., sygn. akt II FSK 401/08). 

 

W wyroku z dnia z dnia 13 lipca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 361/21 WSA 

w Krakowie  podzielił stanowisko wyrażone w orzecznictwie sądowym, iż jeżeli 

organ podatkowy powołuje się na to, że w myśl art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji 

podatkowej decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej 

wykonalności, ponieważ okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące, to chcąc wypełnić kryterium 

przewidziane art. 239b § 2 Ordynacji podatkowej powinien wskazać na takie 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(121)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(121)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(123)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(123)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520640737?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(239(b))par(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(239(b))par(2)&cm=DOCUMENT
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okoliczności stwarzające ryzyko niewykonania zobowiązania podatkowego, które 

wiążą się z krótszym niż 3 miesięcznym okresem jego przedawnienia. W ocenie 

Sądu taką okolicznością może być miedzy innymi czas niezbędny do uzyskania 

przez decyzję nieostateczną waloru ostateczności, czyli najczęściej rozpatrzenia 

odwołania. Jeżeli bowiem uruchomione zostało postępowanie odwoławcze, 

a spodziewany czas przeprowadzenia tego postępowania, biorąc pod uwagę 

poziom skomplikowania sprawy oraz uczynienie zadość wymogom przepisów 

o rzetelnym postępowaniu, przekracza okres pozostały do przedawnienia 

zobowiązania, to okoliczność ta może stanowić uprawdopodobnienie, 

że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane. Zdaniem Sądu nie można 

dopuścić do tego, żeby odwołanie, czyli element powodujący niewykonalność 

decyzji nieostatecznej, stał się jednocześnie instrumentem prowadzącym 

do przedawnienia się zobowiązania podatkowego, stąd potrzeba nadawania decyzji 

rygoru natychmiastowej wykonalności, kiedy okres do przedawnienia jest zbyt 

krótki. 

 

W wyroku z dnia z dnia 27 kwietnia 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 212/21 WSA 

w Krakowie podkreślił, iż odwołanie od decyzji organu wymienionego w art. 221a § 

1 O.p. jest środkiem niedewolutywnym, zatem wniesienie odwołania powoduje 

ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy przez ten sam organ, który wydał 

decyzję. Niesie to za sobą doniosłe skutki procesowe, związane z tym, że przepis 

art. 221a § 1 O.p. nakazuje jedynie do rozpoznania takiego odwołania odpowiednie 

stosowanie przepisów o postępowaniu odwoławczym, czyli przepisów zawartych 

w Rozdziale 15 Działu IV O.p. Sąd zaznaczył, że odpowiednie stosowanie 

przepisów oznacza, że w zależności od specyfiki konkretnej sytuacji, przedmiotu 

uregulowania i obszaru ewentualnego zastosowania, może wchodzić w rachubę 

stosowanie pełne, stosowanie z odpowiednimi modyfikacjami, bądź niemożność 

zastosowania do nowego zakresu odniesienia ze względu na ich 

bezprzedmiotowość lub sprzeczność z przepisami, do których miałyby być 

stosowane odpowiednio. Polega ono na uwzględnianiu indywidualnych 

odmienności, specyfiki i charakterystyki rozwiązań prawnych, do których przepisy 

te z woli ustawodawcy mają być stosowane. 
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Wobec powyższego, w przypadku, gdy odwołanie ma charakter 

niedewolutywny i jest rozpatrywane przez ten sam organ, który wydał decyzję 

w pierwszej instancji, do rozpoznania tego odwołania nie będzie miało 

zastosowania szereg przepisów dotyczących postępowania odwoławczego. I tak 

nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące trybu wnoszenia odwołania, art. 

223 § 1 i art. 227 O.p. Nie będą miały również zastosowania przepisy dotyczące 

samokontroli organu I instancji (art. 226 O.p.), możliwości zlecenia 

przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego przez 

organ I instancji (art. 229 ostatnie zdanie O.p.) oraz co jest szczególnie istotne 

z punktu widzenia rozpatrywanej sprawy, przywołany przepis art. 233 § 2 O.p., 

dotyczące decyzji kasacyjnych z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania 

przez organ I instancji. Natomiast pozostałe przepisy dotyczące odwołań stosuje się 

wprost. Inaczej rzecz ujmując użyty w przepisie art. 221a § 1 O.p. zwrot "stosując 

odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym" powinien być interpretowany 

w ten sposób, iż przepisów wymienionych powyżej, nie należy przenosić w sposób 

mechaniczny, bezpośredni, bez uwzględnienia specyfiki i charakteru prawnego 

instytucji odwołań niedewolutywnych. 

 

W wyroku z dnia z dnia 10 czerwca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 283/21 WSA 

w Krakowie  wskazał, że zawarty art. 150a O.p. tryb doręczenia pisma stanowi fikcję 

prawną, będąc wyjątkiem od zasady właściwego doręczania korespondencji, 

podobnie jak tryb określony w art. 150 O.p., do którego odwołuje się przepis art. 

150a O.p. Jako wyjątek od zasady, przepis ten musi być interpretowany ściśle, 

co oznacza, że skuteczność doręczenia zastępczego zależy od zachowania 

wszystkich warunków takiego doręczenia. Szczególnie z treści potwierdzenia 

odbioru lub z adnotacji na przesyłce, które powracają do nadawcy, czyli organu 

podatkowego, winny wynikać wyraźnie okoliczności i przyczyny niemożności 

doręczenia przesyłki, fakt zawiadomienia adresata o przesyłce, fakt powtórnego 

zawiadomienia po upływie 7 dni od daty złożenia pisma w placówce pocztowej, oraz 

informacja, że zawiadomienia o przesyłce każdorazowo umieszczone zostały 

w miejscu wskazanym w zdaniu drugim art. 150a O.p. Wszelkie adnotacje 

zamieszczone na zwróconej przesyłce opatrzone stosownymi pieczątkami 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(150(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(150)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(150(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(150(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(150(a))&cm=DOCUMENT
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i podpisami mają walor dokumentu urzędowego, a zatem stanowią dowód tego, 

co zostało w nich urzędowo stwierdzone. 

 

W wyroku z dnia z dnia 24 marca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 1278/20 WSA 

w Krakowie uznał, iż w sytuacji gdy dokument pełnomocnictwa złożony został 

w postępowaniu podatkowym lub kontrolnym dotyczącym określonego 

zobowiązania podatkowego, a zakres umocowania nie został w nim w żaden 

sposób ograniczony, np. wyłącznie do konkretnej czynności czy danego 

postępowania, organ podatkowy powinien respektować treść udzielonego 

pełnomocnictwa również w postępowaniu zabezpieczającym, o którym mowa w art. 

33 O.p., podjętym w trakcie takich postępowań. W tym przypadku organ podatkowy 

do akt postępowania zabezpieczającego powinien dołączyć uwierzytelnioną przez 

siebie kopię tego dokumentu ze wskazaniem miejsca i daty jego złożenia 

i dołączenia do akt sprawy o zabezpieczenie (por. wyrok WSA w Gliwicach 

z 27 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 60/17). Zdaniem Sądu przepis § 1 art. 

138e Ordynacji podatkowej zawiera legalną definicję pełnomocnictwa 

szczególnego odwołując się do działania we wskazanej sprawie podatkowej 

lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu 

podatkowego.  Na gruncie przepisu art. 138e Ordynacji podatkowej pojęcie "sprawa 

podatkowa" powinno być rozumiane szeroko tj., jako zespół okoliczności prawnych 

i faktycznych, w których organ podatkowy stosuje normy prawa podatkowego w celu 

określenia/ustalenia zobowiązania podatkowego lub innych uprawnień/obowiązków 

podatkowych. (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 

2018r., sygn. I GSK 54/18). 

 

W wyroku z dnia z dnia 11 marca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 1266/20 WSA 

w Krakowie zajął stanowisko, iż jeżeli z obrotu prawnego została wyeliminowana 

ostateczna decyzja określająca za dany okres nadwyżkę podatku naliczonego 

nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, to traci rację bytu 

ostateczna decyzja określająca kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 

za okres następny i znajduje wtedy zastosowanie art. 240 § 1 pkt 7 O.p. 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(33)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(33)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522422302?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(138(e))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(138(e))par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(138(e))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522558487?cm=DOCUMENT
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Kodeks Postępowania Administracyjnego  

 

W wyroku z dnia z dnia 26 października 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 1156/21 

WSA w Krakowie uznał, iż jeżeli organy wiążą skutki prawne w postaci zawieszenia 

biegu terminu przedawnienia z wszczęciem postępowania w sprawie wydania 

decyzji o podleganiu do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego 

oraz Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy 

też z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, abolicją lub wpisem hipoteki 

przymusowej, to do akt tej sprawy należy dołączyć (odpisy albo oryginały) 

zawiadomień o wszczęciu postępowania, wydanych decyzji, upomnień, dowody ich 

doręczenia, czy wpisów do hipoteki, by Sąd mógł zweryfikować skuteczność tych 

czynności. W tym przejawia się m.in. kontrola sądowa zaskarżonych aktów 

administracyjnych. Jeżeli więc organy powołują się na jedną z przesłanek z art. 

24 u.s.u.s. skutkującą zawieszaniem biegu przedawnienia należności z tytułu 

zaległych składek winny tą przesłankę wykazać stosownym dowodem dołączając 

go do akt sprawy. Nieudokumentowanie przez organy okoliczności wpływających 

na bieg terminu przedawnienia należności składkowych stanowi naruszenie art. 77 

§ 1 i art. 80 k.p.a. 

 

W wyroku z dnia z dnia 18 listopada 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 875/21 WSA 

w Krakowie podkreślił, iż uzasadnienie decyzji powinno być skonstruowane 

w sposób umożliwiający realizację zasady przekonywania, o której mowa w art. 11 

k.p.a. Jednocześnie uzasadnienie powinno umożliwić sądowi administracyjnemu 

sprawdzenie prawidłowości toku rozumowania organu wydającego decyzję oraz 

motywów rozstrzygnięcia. Zasada przekonywania nie jest zrealizowana, gdy organ 

pominie milczeniem niektóre twierdzenia lub nie odniesie się do faktów istotnych dla 

danej sprawy. Wszelkie okoliczności i zarzuty strony, a zwłaszcza te, które mają 

znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, muszą być rzetelnie omówione i wnikliwie 

przeanalizowane przez organ rozpatrujący sprawę. 

Z istoty samego uzasadnienia wynika, że powinno ono wskazywać przesłanki, 

którymi kierował się organ wydając dane orzeczenie, a więc powinno w sposób 

https://sip.lex.pl/#/document/16831915?unitId=art(24)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16831915?unitId=art(24)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(77)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(77)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(80)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(11)&cm=DOCUMENT
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wyczerpujący wyjaśniać podstawę rozstrzygnięcia i okoliczności, które za takim 

a nie innym rozstrzygnięciem przemawiają. Celem uzasadnienia jest 

przedstawienie procesów myślowych, które doprowadziły organ do wydania danego 

aktu, wskazanie motywów będących podstawą podjętego przez niego 

rozstrzygnięcia i wreszcie wskazanie argumentów tłumaczących, dlaczego takie, 

a nie inne stanowisko było prawidłowe w określonym stanie faktycznym. 

Argumentacja zawarta w uzasadnieniu powinna pozwolić - zarówno podmiotowi, 

którego rozstrzygnięcie bezpośrednio dotyczy, jak i ewentualnie sądowi 

kontrolującemu następnie tę decyzję - odczytać kierunek rozważań oraz tok 

rozumowania organu. Uzasadnienie aktu administracyjnego, stanowiąc jego 

integralną część, wpływa bowiem na jego treść. Sporządzenie uzasadnienia jest 

więc nie tylko wymogiem formalnym - wynikającym wprost z brzmienia art. 107 § 

1 i 3 k.p.a. - ale także ma istotne znaczenie merytoryczne. Przedstawienie toku 

rozumowania organu administracyjnego wpływa na kontrolę rozstrzygnięcia 

w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

 

Podatek od towarów i usług 

  

W wyroku z dnia z dnia 22 lipca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 521/21 WSA 

w Krakowie odwołując się do orzecznictwa NSA wskazał m.in., iż sposób określenia 

proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki 

samorządu terytorialnego, którymi to jednostkami organizacyjnymi są: urząd 

obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, jednostka budżetowa i zakład 

budżetowy (§ 2 pkt 8 rozporządzenia MF). Sąd zauważył, że gmina jest 

zobowiązana do złożenia jednej deklaracji VAT obejmującej wszystkie czynności 

podlegające opodatkowaniu VAT  dokonywane przez nią i jej jednostki 

organizacyjne. Jeśli scentralizowana deklaracja składana przez gminę ("zbiorcza") 

sporządzana jest na podstawie "deklaracji cząstkowych" każdej jednostki 

organizacyjnej, w "deklaracjach cząstkowych" powinny znaleźć odzwierciedlenie 

wszystkie czynności dokonywane przez daną jednostkę organizacyjną. "Deklaracja 

cząstkowa" jednostki organizacyjnej gminy powinna również wykazywać kwoty 

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(107)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(107)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(107)par(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18259484?unitId=par(2)pkt(8)&cm=DOCUMENT
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podatku naliczonego do odliczenia związanego z realizowanymi przez tę jednostkę 

organizacyjną zakupami towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów 

wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż 

działalność gospodarcza. W tym też zakresie, gdy przypisanie tych towarów i usług 

w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku 

naliczonego, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania 

nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. 

Uregulowanie sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2b u.p.t.u. 

w żaden sposób nie wyklucza tego, aby w sytuacji, gdy jednostka organizacyjna 

prowadzi różne formy aktywności gospodarczej, dla każdej z nich ustalić stosowny 

podatek naliczony podlegający odliczeniu w oparciu o stosowny współczynnik 

(wzór) szczególny dla tej działalności, najbardziej odpowiadający jej specyfice 

i dokonywanych zakupów, po czym dokonać zsumowania tych podatków, osiągając 

w ten sposób wynik najbardziej optymalny dla wykonywanej przez tę jednostkę 

działalności i dokonywanych przez nią nabyć. Kwotę tak wyliczonego podatku 

należałoby ująć w ramach podatku naliczonego do odliczenia w "deklaracji 

cząstkowej" jednostki w celu ujęcia jej przez gminę w jej deklaracji "zbiorczej". 

W realiach stanu faktycznego sprawy przedstawionego przez gminę we wniosku 

o wydanie zaskarżonej interpretacji indywidualnej, Sąd podkreślił, że opisana 

w stanie faktycznym działalność polegająca na zarządzaniu komunalnym obiektem 

sportowym, jest działalnością specyficzną dla działalności gminy, którą 

charakteryzuje odwrotna proporcja czynności opodatkowanych w stosunku 

do niepodlegających opodatkowaniu. Działalność taka jest bowiem w głównej 

mierze działalnością gospodarczą, zaś działania podejmowane w innych, niż 

gospodarczy celach, mają tu mniejsze znaczenie. Metoda zaproponowana 

w rozporządzeniu dla samorządowych jednostek budżetowych, na obowiązek 

stosowania której wskazał organ, w mniejszym stopniu realizuje wymienione 

powyżej kryteria, bowiem polega na ustaleniu udziału "obrotów" z tytułu działalności 

gospodarczej w dochodach wykonanych jednostki budżetowej z uwzględnieniem 

równowartości środków przeznaczonych na zasilenie tej jednostki celem realizacji 

przypisanych jej zadań jednostki samorządu terytorialnego. Ilość wejść na część 

basenową, a zatem i ich wartość/cena, przez podmioty spoza struktury 

organizacyjnej gminy, które za wejście są obciążane "z VAT", jest przytłaczająco 

większa niż ilość wejść organizowanych przez jednostki oświatowe, które to wejścia 

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(86)ust(2(b))&cm=DOCUMENT
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obciążane są "bez VAT". Tym samym Sąd podzielił stanowisko skarżącej, że nie 

ma przeszkód do zastosowania w zakresie konkretnej działalności podatnika - 

działalności zarządzenia obiektem sportowym - odrębnie wyliczonego 

współczynnika proporcji, gdy stanowi reprezentatywny sposób określenia proporcji. 

 

W wyroku z dnia z dnia 28 czerwca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 579/21 WSA 

w Krakowie stanął na stanowisku, iż określenie proporcji pozwala na uwzględnienie 

okoliczności specyficznych dla każdej z jednostek organizacyjnych, związanych 

z realizowaną działalnością oraz dokonywanymi nabyciami. Sąd podkreślił jednak, 

że ustawodawca dokonał rozróżnienia podmiotowego, a nie przedmiotowego. 

Przepisy nie przewidują, aby rozliczać poszczególne składniki majątku będące 

w zasobach gmin lub też wszystkie rodzaje działalności gospodarczych 

prowadzonych przez gminy samodzielnie. W świetle powołanych wyżej regulacji 

prawnych gmina nie może zatem ustalić odrębnej proporcji w odniesieniu 

do niektórych tylko składników swojego majątku, jakimi w niniejszej sprawie 

są pływalnia i kręgielnia. Ustalanie odrębnych proporcji dla każdego środka 

trwałego (składnika majątku), wykorzystywanego zarówno do czynności w zakresie 

wykonywania zadań własnych oraz działalności gospodarczej, nie mieści się 

w ramach obowiązującego prawa. Proporcja może zostać obliczona według 

rozporządzenia MF jedynie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostek 

samorządu terytorialnego oddzielnie, a nie dla poszczególnych składników majątku. 

Natomiast w przypadku wybrania metody indywidualnej z przepisu art. 86 ust. 

2b u.p.t.u. wynika, że metoda ta powinna odzwierciedlać specyfikę całej 

wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. 

Niedopuszczalne zatem jest ustalenie oraz zastosowanie różnych sposobów 

określenia proporcji w stosunku do różnych zakupów towarów i usług, dokonanych 

w ramach jednej jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego (urzędu 

obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, zakładu budżetowego 

i jednostki budżetowej), w zależności od zakresu ich wykorzystywania 

do działalności gospodarczej. 
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W wyroku z dnia z dnia 25 marca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 141/21 WSA 

w Krakowie stwierdził, że pomimo uchylenia z dniem 30 listopada 2008 r. art. 88 

ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.t.u., w aktualnym stanie prawnym podatnik prowadzący 

działalność hotelową, który korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego 

przy nabyciu usług gastronomicznych, z uwagi na treść art. 176 Dyrektywy 112 

nadal ma prawo do odliczeń określonych w uchylonym przepisie, o ile tylko 

w dalszym ciągu spełnia przesłanki przewidziane w tym przepisie. 

 

W wyroku z dnia z dnia 11 marca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 1213/20 WSA 

w Krakowie uznał, iż skoro cechy konstrukcyjne pojazdu wskazują, że może on być 

wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej należy przyjąć, 

że nałożenie na podatnika obowiązku wynikającego z art. 86a ust. 10 u.p.t.u., 

tj. wykonania dodatkowego badania technicznego ma na celu umożliwienie 

podatnikowi wykazanie spełnienia wymagań określonych w art. 86a ust. 9 u.p.t.u., 

a nie jest warunkiem dającym uprawnienie do pełnego odliczenia podatku 

naliczonego z tytułu wydatków związanych z tym pojazdem. Potwierdzenie cech 

konstrukcyjnych pojazdu, które wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych 

z działalnością gospodarczą wydane przez stację kontroli pojazdów powinno być 

traktowane jako środek dowodowy do wykazania wymaganych cech pojazdu, a nie 

jako warunek, którego niespełnienie powoduje pozbawienie podatnika prawa 

do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług. W tej sytuacji stanowisko 

organu, że niedopełnienie obowiązku dokonania badania technicznego skutkuje 

utratą prawa do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy 

pojazd posiada cechy konstrukcyjne uprawniające do pełnego odliczenia prowadzi 

do naruszenia zasady proporcjonalności i wykracza poza zakres restrykcji 

dozwolonych powołaną na wstępie decyzją wykonawczą Rady Unii Europejskiej 

z dnia 17 grudnia 2013 r. upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania 

środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a i art. 168 dyrektywy 

2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

(Dz.Urz.UE.L 353 z 28.12.2013, s. 51).  

W wyroku z dnia z dnia 11 lutego 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 1265/20 WSA 

w Krakowie stwierdził, iż kluczowe znaczenie dla określenia prawa do odliczenia 
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podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług ma ich związek 

z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W ocenie Sądu sam fakt, 

że wydatki poniesione przez Gminę uznane zostaną za związane z zadaniami 

własnymi, nie przesądza jeszcze o braku możliwości odliczenia podatku 

naliczonego. Jeśli zatem inwestycje związane z infrastrukturą techniczną, w tym 

przypadku drogową, miały na celu zapewnienie stosownej infrastruktury 

umożliwiającej sprzedaż działek w celu rozwijania się na nich MŚP, to działania 

te niewątpliwie są związane z czynnościami opodatkowanymi, jakimi była sprzedaż 

działek tam ulokowanych. W konsekwencji gminie przysługuje prawo do odliczenia 

podatku naliczonego. 

 

W wyroku z dnia z dnia 15 grudnia 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 1268/21 WSA 

w Krakowie zakwestionował dokonaną przez organy podatkowe wykładnię przepisu 

art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT jako nie uwzględniającą treści art. 90 ust. 1 

Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej. Zdaniem Sądu wykładnia tego przepisu 

powinna prowadzić do wniosku, że wszystkie podmioty, które nie mogły skorzystać 

z ulgi za złe długi, ze względu na zakwestionowany przez TSUE przepis art. 89a 

ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT, powinny mieć możliwość skorygowania podstawy 

opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia 

usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność 

została uprawdopodobniona w rozsądnym terminie, a za taki Sąd uznaje dwuletni 

termin liczony od dnia 7 grudnia 2020 r. tj. od dnia publikacji wyroku TSUE w sprawie 

C-335/19. 

 

Podatek akcyzowy 

 

W wyroku z dnia z dnia 11 marca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 32/21 WSA 

w Krakowie podkreślił, iż w art. 100 ust. 4 u.p.a. ustawodawca zawarł legalną 

definicję samochodów osobowych stwierdzając, że samochody osobowe 
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są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 

8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, 

włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami 

wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, 

które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

Przytoczona definicja odsyła do pozycji 8703 Nomenklatury Scalonej. Również art. 

3 ust. 1 u.p.a. nakazuje, aby do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów 

akcyzowych znakami akcyzy stosować klasyfikację w układzie odpowiadającym 

Nomenklaturze Scalonej (CN). Z powyższego wynika, że ustawodawca w art. 100 

ust. 4 u.p.a. odwołuje się do definicji samochodu osobowego zawartej 

w rozporządzeniu unijnym, do czego zobowiązuje go zasada zgodności prawa 

polskiego z prawem unijnym. Ustawa o podatku akcyzowym dla celów podatku 

akcyzowego wprowadza własną, szerszą - bo obejmująca samochody osobowe 

i samochody, których zasadniczym przeznaczeniem jest przewóz osób (w tym 

samochody osobowo-towarowe) - definicję samochodu osobowego. Definicja ta nie 

pokrywa się ani z potocznym rozumieniem samochodu osobowego ani też 

z definicją zawartą w prawie o ruchu drogowym. Ten dualizm pojęciowy prowadzi 

do rozbieżności pomiędzy określeniem pojazdu dla celów dopuszczenia do ruchu 

drogowego, a tym dla celów podatku akcyzowego, co nie dowodzi jednak 

naruszeniu prawa. Prawo podatkowe jest w dużym stopniu autonomiczne wobec 

innych działów prawa, czego przejawem jest odrębne uregulowanie w nim 

określonych kwestii. Ustawodawca może też w każdej ustawie zawrzeć definicję 

legalną określonego pojęcia. Definicja taka wiąże na gruncie danego aktu prawnego 

i wydanych w jego oparciu aktów wykonawczych. Definicja tego samego pojęcia 

w innych ustawach (zarówno z zakresu prawa podatkowego, jak i innych dziedzin 

prawa) nie ma w związku z tym znaczenia (por. wyrok NSA z 13 czerwca 2013 r., 

sygn. akt I GSK 719/12 i z 23 marca 2017 r., sygn. akt I GSK 393/15). 

 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach 
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W wyroku z dnia 20 września 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 808/21 WSA 

w Krakowie stwierdził, iż nie ma prawnego znaczenia ilu lokatorów nie przestrzegało 

zasad selektywnego zbierania odpadów. To, czy odpady są segregowane, czy nie, 

obciąża w przypadku budynków wielomieszkaniowych daną wspólnotę 

mieszkaniową. Sąd podzielił pogląd WSA w Gliwicach zawarty w wyroku z dnia 

17 sierpnia 2018 r. sygn.. akt I SA/Gl 247/16  co do tego, iż ustawodawca nie 

wprowadził żadnej regulacji pozwalającej na stwierdzenie, że selektywna zbiórka 

odpadów ma miejsce wtedy, gdy określona (np. przeważająca) część odpadów jest 

prawidłowo umieszczona w kontenerach przeznaczonych na zbieranie określonej 

frakcji, a pozostałe odpady są zmieszane. Nie ma też żadnych uregulowań 

co do częstotliwości naruszenia zasady segregowania odpadów jako podstawy 

do uznania, że deklaracja budzi "uzasadnione wątpliwości". Z kolei z regulacji 

zawartej w art. 9e ust. 1 i ust. 2 u.c.p.g., przewidującej że podmiot odbierający 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania 

zebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, przy czym zakazuje się mieszania 

odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych, można wyprowadzić 

zasadny wniosek, że mieszanie odpadów podlegających selektywnej zbiórce nie 

jest dopuszczalne nawet w minimalnym zakresie. Sąd podkreślił, iż segregacja 

odpadów ma sens, gdy w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych nie będą występować odpady zmieszane, a w pojemnikach 

na odpady zmieszane nie będą występowały odpady podlegające segregacji oraz, 

gdy w workach lub pojemnikach przeznaczonych na dany rodzaj odpadów nie będą 

występować odpady innego rodzaju. 

WSA w Krakowie wskazał także, iż choć spełnienie wymogów segregacji 

w odniesieniu do budynków wielolokalowych, może okazać się w praktyce trudne, 

to zauważyć należy, że to w gestii wspólnoty mieszkaniowej leży maksymalne 

zabezpieczenie altany śmietnikowej gwarantujące, że prawidłowo segregowane 

przez mieszkańców odpady pozostaną w przeznaczonych na poszczególne frakcje 

pojemnikach. Ścisłe przestrzeganie segregacji odpadów, zwłaszcza na obszarach 

zamieszkałych przez znaczną liczbę osób korzystających z jednej altany 

śmietnikowej, nie jest łatwe do zrealizowania. Osiągnięciu pożądanego stanu 

rzeczy służą między innymi środki o charakterze fiskalnym. Ich zastosowanie 

sprzyja zarówno samodyscyplinie mieszkańców, jak i społecznej kontroli 
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przestrzegania zadeklarowanych zasad. Nie bez znaczenia jest przy tym 

okoliczność, że związek międzygminny ponoszący koszty gospodarowania 

odpadami, musi w przypadku odpadów zmieszanych uiścić podwyższone opłaty 

z tego tytułu. Trzeba pamiętać, że segregowanie odpadów powinno być zasadą, 

do której realizacji należy dążyć przy zastosowaniu zarówno środków edukacyjnych 

jak i prawem przewidzianych opłat sankcyjnych. 

 
W wyroku z dnia 27 maja 2021 r. I SA/Kr 196/21 WSA w Krakowie w pełni 

podzielił stanowisko NSA zawarte w wyroku z dnia 14 lutego 2017 r. sygn. 

akt II OSK 1418/15, zgodnie z którym pojęcie: "nieruchomości, na której 

zamieszkują mieszkańcy", w kontekście konieczności zorganizowania odbioru 

odpadów komunalnych, należy wiązać z faktycznym jej zamieszkiwaniem, a nie 

odwoływać się do wąskiego rozumienia terminu "zamieszkiwania", jakie przypisuje 

się mu na gruncie Kodeksu cywilnego. W przypadku "zamieszkania" w rozumieniu 

przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie ma znaczenia, 

czy dana osoba ma zamiar i wolę stałego pobytu na danej nieruchomości. Istotne 

jest jedynie, że dana nieruchomość w danym miesiącu jest miejscem, w którym 

koncentruje się jej aktywność życiowa. Powyższe wynika z celu regulacji ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którym jest zapewnienie odbioru 

odpadów komunalnych z tych nieruchomości, na których faktycznie przebywają 

ludzie, a w związku z tym przebywaniem powstają odpady komunalne. Chodzi o to, 

aby wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, choćby robili 

to nieregularnie, wchodziły w zakres abstrakcyjnego pojęcia "nieruchomości 

zamieszkanych", w przeciwieństwie do tych, na których nie mieszkają mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne. W efekcie więc Sąd uznał, iż organ, ustalając 

obowiązek wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie może 

sugerować się jedynie miejscem zamieszkania w rozumieniu art. 25 Kodeksu 

cywilnego. W konsekwencji urzędy, prowadząc postępowania, nie mogą opierać się 

wyłącznie na danych dotyczących zameldowania. Są to tylko informacje 

pomocnicze. W praktyce kluczowym dowodem stają się ustalenia faktyczne 

przeprowadzane z inicjatywy urzędu i takie dowody jak zeznania świadków. Zgodnie 

z art. 122 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1325), zwanej dalej "Ordynacją podatkową" organy podatkowe zobowiązane 

są do podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia 
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stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu. Art. 187 § 1 Ordynacji 

podatkowej wskazuje również, iż organ podatkowy jest obowiązany zebrać 

i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Przepisy 

te są stosowane na podstawie art. 6q ust. 1 u.c.p.g. Stanowi on, że w sprawach 

dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy 

Ordynacji podatkowej, a uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

 

Podatek od nieruchomości 

 

W wyroku z dnia 20 września 2021 r. I SA/Kr 801/21 WSA w Krakowie uznał, 

iż zastosowanie wyższej stawki podatkowej dla nieruchomości związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 5 ust. 1 

pkt 2 lit. b u.p.o.l.) wyłącznie na podstawie kryterium posiadania danej 

nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą stanowi nieproporcjonalną ingerencję w prawo do własności tych 

podmiotów. W ślad za wskazanym wyrokiem NSA z dnia 23 czerwca 2021 r., sygn. 

akt III FSK 21/21 Sąd zauważył, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 

2021 r., sygn. akt SK 39/19 jest wyrokiem interpretacyjnym, w którym Trybunał 

Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. 

w określonym jego rozumieniu. Cecha niekonstytucyjności przypisana jest 

wskazanej w sentencji tego wyroku treści normy prawnej, ustalonej w wyniku 

poprzedniej wykładni. Skutkiem tego wyroku jest eliminacja takiej interpretacji tego 

przepisu, która w kwestii związania gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, ogranicza się do faktu ich posiadania przez 

przedsiębiorcę lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Mimo, 

że przywołany wyrok zapadł na tle sprawy ze skargi konstytucyjnej osoby fizycznej, 

w zakresie przyjętej przez Trybunał interpretacji art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. 

ma on uniwersalne znaczenie. Zawarta w sentencji tego wyroku wypowiedź odnosi 

się bowiem do gruntów, budynków i budowli będących w posiadaniu wszystkich 

przedsiębiorców lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 
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bez względu na formę prawną. Różnicowanie w tym względzie podatników nie 

znajdowałoby zresztą żadnego uzasadnienia z punktu widzenia zasady równości 

wobec prawa, wynikającej z art. 32 Konstytucji.  

W rozpoznawanej sprawie Sąd zakwestionował fakty, iż organ pierwszej instancji 

opierając się na posiadanych dokumentach przyjął, że skoro nieruchomość 

pozostaje w posiadaniu przedsiębiorcy, to jest związana z działalnością 

gospodarczą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. i w tym zakresie nie prowadził 

w zasadzie postępowania dowodowego. Przedstawił jedynie wnioskowanie oparte 

na treści tych dokumentów. Wówczas jednak w obrocie prawnym nie funkcjonował 

jeszcze wspomniany ostatnio wyrok Trybunału Konstytucyjnego.  

Natomiast organ odwoławczy - orzekając w kwietniu 2021 r. - wskazał jako 

podstawę prawną wydania zaskarżonych decyzji art. 1 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., jak 

również powołał się w uzasadnieniu decyzji na analizowany wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2021 r. sygn. SK 39/19, nakazujący jako 

niezbędne - "ustalenie stanu faktycznego sposobu wykorzystania opodatkowanego 

gruntu czy budynku" - jednak wymogom powołanym przez siebie, nie sprostał. 

Sąd podkreślił, iż analiza akt sprawy prowadzi do wniosku, że organ odwoławczy 

nie przeprowadził wystarczającego postępowania dowodowego w sprawie i nie 

ustalił wyczerpująco stanu faktycznego sprawy. Poddał analizie te same 

dokumenty, którymi dysponował organ I instancji tj. umowy najmu powierzchni 

garażowej oraz zgłoszenia rejestracyjne skarżącej, jako przedsiębiorcy i przez ich 

pryzmat ocenił, że sporne lokale użytkowe "są związane z prowadzeniem 

działalności skoro są najmowane przez podatnika na prowadzenie w nich garażu 

wykorzystywanego do realizacji celów gospodarczych przedsiębiorcy". 

Wnioskowanie w tym zakresie oparto na założeniu, że skarżąca prowadzi 

działalność w zakresie usług transportowych. 

Zdaniem Sądu, to za mało. Konieczne jest bowiem ustalenie "związku" 

nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej, przy uwzględnieniu 

faktu, że nie może on opierać się na samym posiadaniu nieruchomości przez 

przedsiębiorcę prowadzącego określony profil działalności i przyjęciu w tym 

zakresie nasuwających się domniemań. W ocenie Sądu, związek ten powinien 

być oparty na faktycznym lub nawet potencjalnym wykorzystywaniu nieruchomości 

w działalności gospodarczej i w tym zakresie zbadać i ustalić należy stan faktyczny 

sprawy za poszczególne lata podatkowe. Pomocne w tym zakresie może być 

https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(32)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793992?unitId=art(1(a))ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793992?unitId=art(1)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT


52 
 

w szczególności przeprowadzenie dowodu z zeznań podatnika, jego pracowników, 

zbadanie dokumentów dotyczących ewentualnej rejestracji przedmiotu 

opodatkowania w ewidencji środków trwałych, rozliczania kosztów jego utrzymania 

w ramach prowadzonej działalności czy uzyskiwania z niego pożytków. 

 

W wyroku z dnia 10 czerwca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 123/21 WSA 

w Krakowie stwierdził, że ustawodawca nie objął przedmiotowym zwolnieniem 

wyłącznie znajdujące się na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego 

budynki i budowle wymienione w Kategorii XXIII załącznika do ustawy Prawo 

budowlane oraz zajęte pod nie grunty. Wynika to przede wszystkim stąd, że w art. 

7 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. nie zawężono przedmiotu zwolnienia wyłącznie do budowli 

wymienionych w Kategorii XXIII załącznika do ustawy Prawo budowlane. 

W załączniku tym wskazano kategorie obiektów budowlanych, wśród których 

w Kategorii XXIII wyróżniono "obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi 

kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska". W wyroku 

z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/09 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, 

że z punktu widzenia standardów konstytucyjnych do budowli stanowiących 

przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy zaliczyć zarówno te, 

które za takowe uznaje art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, jak i te, które zostały 

wymienione w pozostałych przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej. 

Nie można wobec tego uznać, że poszczególne kategorie obiektów budowlanych 

wymienione w załączniku do ustawy Prawo budowlane stanowią w ramach 

poszczególnej kategorii taksatywne wyliczenie budynków i budowli definiowanych 

w art. 3 pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo budowlane, w tym także lotnisk, czy obiektów 

lotniskowych. Stwierdzić zatem należy, że zwolnieniem od opodatkowania 

wynikającym z art. 7 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., w zakresie dotyczącym budowli, objęte 

są nie tylko obiekty lotniskowe wymienione w Kategorii XXIII załącznika do ustawy 

Prawo budowlane, lecz wszystkie budowle, które objęte są definicją legalną z art. 3 

pkt 3 tej ustawy oraz zostały wymienione jako takie w innych przepisach tej ustawy 

oraz w jej załączniku. 

Z kolei, co do gruntów objętych zwolnieniem z art. 7 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Sąd przyjął, 

że dotyczy ono wyłącznie tych gruntów położonych na obszarze części lotniczych 
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lotnisk użytku publicznego, które zostały zajęte na posadowione na nich budynki 

i budowle, czyli innymi słowy, grunty znajdujące się pod budynkami i budowlami 

położonymi na tym obszarze. Nie mogą z tego zwolnienia zatem korzystać te grunty, 

które znajdują się na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, lecz 

na których nie posadowiono żadnych budynków i budowli. Sformułowanie 

ustawowe "zajęte" należy rozumieć w sposób przyjęty na gruncie reguł 

znaczeniowych języka polskiego, w którym oznacza ono "zapełnić, wypełnić sobą 

lub czymś jakąś przestrzeń, powierzchnię czegoś", które uwypukla konieczność 

faktycznego zabudowania gruntów, a zatem rzeczywistego wykorzystania 

w określonym celu (por. B. Pahl, Zasady opodatkowania gruntów, budynków 

i budowli w portach lotniczych, Finanse Komunalne 2014, nr 12, s. 30-31). 

W związku z powyższym Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym 

w skardze, że zwolnieniem z art. 7 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. objęta jest cała część lotnicza 

lotniska użytku publicznego. Nie jest bowiem tak, że wszystkie budynki i budowle 

znajdujące się w części lotniczej lotniska użytku publicznego, wraz z podziemnymi 

budowlami sieciowymi, stanowią jedną spójną i nierozerwalną budowlę, która 

podlega zwolnieniu z opodatkowania. 

 

W wyroku z dnia 27 maja 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 42/21 WSA w Krakowie 

podzielił pogląd wyrażony w wyroku NSA z dnia 26 czerwca 2007 r., sygn. akt II FSK 

1748/06, że zgodnie z art. 3 ust. 4 u.p.o.l., w sytuacji, gdy nieruchomość stanowi 

współwłasność, to obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich współwłaścicielach 

solidarnie. Oznacza to między innymi, że wzajemne relacje współwłaścicieli oraz 

spory co do zakresu posiadania nieruchomości wspólnej (korzystania z niej), 

pozostają bez znaczenia z punktu widzenia ponoszenia ciężarów w podatku 

od nieruchomości (płacenia podatku). 

Ponadto Sąd stwierdził, iż przepis art. 3 ust. 3 u.p.o.l. wyklucza stosowanie art. 3 

ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., czyli traktowanie właściciela (współwłaściciela) jako podatnika 

podatku od nieruchomości zarówno wtedy, gdy kto inny jest właścicielem, a kto inny 

posiadaczem samoistnym nieruchomości, jak i wtedy, gdy jeden ze współwłaścicieli 

jest posiadaczem samoistnym, a inni nie są. 
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W wyroku z dnia 6 maja 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 305/21 WSA w Krakowie 

zajął stanowisko, iż zwolnieniu na gruncie art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. podlega 

powierzchnia całej działki ewidencyjnej, nawet jeżeli tylko w części jest zajęta przez 

infrastrukturę kolejową. W odniesieniu do gruntów, które miałyby podlegać 

przedmiotowemu zwolnieniu ustawodawca nie odniósł się do sposobu klasyfikacji 

gruntów w ewidencji gruntów i budynków. Z treści przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. 

wykreślono zapis, że zwolniona jest tylko część gruntów, która jest faktycznie zajęta 

przez elementy infrastruktury kolejowej. Z tego względu przez infrastrukturę 

kolejową należy rozumieć całą działkę ewidencyjną, na której znajdują się elementy 

infrastruktury kolejowej, bez względu na sposób zakwalifikowania 

jej w ewidencji. Na podstawie tego przepisu w brzmieniu obowiązującym 

od 1 stycznia 2017 r. przedmiotowemu zwolnieniu podlega cała działka 

ewidencyjna, na której znajdują się budowle i budynki infrastruktury kolejowej, a nie 

tylko te części, które zostały faktycznie zajęte pod budowle infrastruktury kolejowej. 

Zdaniem Sądu stanowisko to jest uprawnione z uwagi na jednoznaczne wskazanie 

w tym przepisie gruntów, jako przedmiotu zwolnienia oraz rezygnacja z warunku 

zajęcia tych gruntów pod budowle infrastruktury kolejowe. Odmienne odczytanie 

tego przepisu przeczyłoby istocie zmiany wprowadzonej w noweli z 16 listopada 

2016 r. W konsekwencji na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. zwolnieniu 

podatkowemu podlegają grunty rozumiane, jako całe działki ewidencyjne, 

na których znajdują się budynki i budowle infrastruktury kolejowej wchodzące 

w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, 

która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym. 

Przepis ten w brzmieniu zmienionym z dniem 1 stycznia 2017 r. odsyła do ustawy 

o transporcie kolejowym, ale w ściśle wskazanym w tym przepisie zakresie tj. 

do przyjęcia znaczenia określenia "grunty, budynki i budowle wchodzące w skład 

infrastruktury kolejowej" takiego, jakie zostało nadane w tej ustawie. W takiej 

sytuacji przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne 

brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., uwzględniając przyjęte w języku 

polskim znaczenie słowa "udostępnia". 
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W wyroku z dnia 22 kwietnia 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 154/21 WSA 

w Krakowie podzielił prezentowany w orzecznictwie i literaturze przedmiotu pogląd, 

że z uwagi na specyfikę prawa podatkowego do solidarności zobowiązań 

podatkowych nie można wprost zastosować wszystkich zasad obowiązujących 

na gruncie prawa cywilnego i zgadza się z twierdzeniem, że wybór organu 

podatkowego nie może być arbitralny i dowolny, a organ podatkowy przed 

ustaleniem zobowiązania podatkowego konkretnym osobom, winien dołożyć 

wszelkich starań w celu ustalenia tożsamości wszystkich właścicieli nieruchomości, 

na których ciąży obowiązek podatkowy, a w miarę możliwości przeprowadzić 

postepowanie podatkowe z udziałem wszystkich współwłaścicieli.  

 

W wyroku z dnia 15 kwietnia 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 159/21 WSA w Krakowie 

podkreślił, iż uregulowanie dotyczące zwolnienia z opodatkowania gruntów, 

zajętych pod pasy drogowe dróg publicznych, zawarte jest w ustawie z dnia 

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 

tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również 

grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów 

o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych 

lub eksploatacja autostrad płatnych. Zdaniem Sądu powyższa regulacja odnosi się 

wyłącznie do podatku od nieruchomości i brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych 

do stosowania jej w przypadku podatku rolnego. 

 

W wyroku z dnia 11 marca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 1245/20 WSA 

w Krakowie stwierdził, iż zwolnienie przewidziane w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. c u.p.o.l. tj. 

na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej ma także charakter 

przedmiotowy. Oznacza to, że może być stosowane bez względu na osobę 

podatnika. Jedyną przesłanką jest, aby budynek gospodarczy był "zajęty" 

na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Ustawodawca w u.p.o.l. 

nie zdefiniował pojęcia działu specjalnego produkcji rolnej. Termin ten ma jednak 

ugruntowane znaczenie w języku prawnym - posługuje się nim prawodawca 
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w ustawach normujących podatki dochodowe - ustawie o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 

(działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych 

tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa 

hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów 

zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, 

hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt 

poza gospodarstwem rolnym. Nie stanowią jednak działów specjalnych produkcji 

rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości 

określonych w załącznikach do ww. ustaw). Jeżeli zatem dany budynek 

gospodarczy będzie "zajęty" na prowadzenie wymienionych działalności, to może 

korzystać ze zwolnienia od podatku. Wobec braku zdefiniowania "zajęcia" potoczne 

brzmienie tego pojęcia wskazuje, że budynek gospodarczy powinien być faktyczne 

wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej z wyłączeniem innych 

funkcji. W budynku muszą być zatem wykonane konkretne czynności, powodujące 

dokonanie zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezultatu, związanych 

z prowadzoną działalnością w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Muszą 

być wykonywane rzeczywiste czynności składające się na prowadzenie tejże 

działalności. Czynności te muszą być wykonywane w sposób trwały i tak, 

że w zasadzie wykluczają prowadzenie innej działalności. Zatem przepis art. 7 ust. 

1 pkt 4 lit. c u.p.o.l. może być stosowany, o ile budynki lub ich części są faktycznie 

wykorzystywane na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. 

Gdy działalność z jakiś względów zostanie zaprzestana, budynki takie nie powinny 

korzystać ze zwolnienia. Ze zwolnienia korzystają tylko budynki gospodarcze zajęte 

w danym okresie na prowadzenie działów specjalnych. W tym kontekście Sąd 

zauważył, iż argumentacja skarżącego, zwłaszcza przedstawiona w odwołaniu, 

w istocie zmierzała do tego, aby zajęcie utożsamić z przeznaczeniem. Oznaczałoby 

to, że sama tylko potencjalna możliwość wykorzystania budynku przeznaczonego 

do uprawy np. pieczarek na potrzeby prowadzenia działu specjalnego produkcji 

rolnej byłaby wystarczającą przesłanką do stosowania zwolnienia od podatku 

od nieruchomości uregulowanego w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. c u.p.o.l. "Przeznaczenie" 

nie przesądza jednak w żadnym razie o faktycznym wykorzystaniu przedmiotu 

opodatkowania. Jest to stan odnoszący się do bliżej nieokreślonej przyszłości. 

Przepisy u.p.o.l. wymagają zaś wykorzystania budynku gospodarczego w danym 
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momencie. Ustawodawca poprzez użycie sformułowania "zajęte" akcentuje 

konieczność faktycznego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej 

w budynku gospodarczym i jednocześnie wskazuje na zakres zwolnienia - jest nim 

tylko ta część, w której znajdują się rzeczy związane z prowadzeniem 

tej działalności (por. B. Pahl, Glosa do wyroku WSA w dnia 12 lipca 2011 r., sygn. 

akt I SA/Gl 347/10, Lex/el. 2011). 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych  
 

W wyroku z dnia 12 maja 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 7/21 ( dotyczącym podatku 

dochodowego od osób fizycznych za 2017 r.  ) WSA w Krakowie podkreślił, 

że w stosunku do ustalenia kosztu uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. przewidziano w art. 22 ust. 1e u.p.d.o.f. przepis szczególny, 

modyfikujący generalną regułę z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.. Stanowi on, że w przypadku 

objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 

przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów – 

ustala się koszt uzyskania przychodu w jednej z wysokości określonych 

szczegółowo w pkt 1-5. W przypadku zaistniałego w niniejszej sprawie wniesienia 

do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci 

nieruchomości, zastosowanie znajduje konkretnie pkt 3, w myśl którego do kosztów 

uzyskania przychodów zalicza się faktycznie poniesione, niezaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów wydatki na nabycie lub wytworzenie wnoszonych aportem 

składników majątku. Sąd zaznaczył, iż organ odwoławczy słusznie przywołał w tym 

zakresie stanowisko prawne wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny 

w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 września 2017 r., sygn. II FSK 2235/15, zgodnie 

z którym przy dokonywaniu wykładni art. 22 ust. 1e pkt 3 u.p.d.o.f. nie można 

pominąć żadnego ze słów, użytych w przepisie, a istotne znaczenie dla jego 

prawidłowego zrozumienia ma zwrot "faktycznie poniesione". Z powyższego 

określenia wynika bowiem, że w odniesieniu do wydatków na nabycie przedmiotu 

aportu ustawodawca przewidział możliwość uwzględnienia jako kosztów uzyskania 

przychodów jedynie tych kwot, które w rzeczywistości zostały zapłacone 

i skutkowały uszczupleniem zasobów majątkowych podatnika. Wyłączone zostało 

https://sip.lex.pl/#/document/520989633?cm=DOCUMENT
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zatem stosowanie w tym przypadku ogólnych zasad. W powyższym kontekście, Sąd 

zauważył, że nie bez znaczenia art. 22 ust. 1 e u.p.d.o.f. wyznacza dzień objęcia 

udziałów jako moment graniczny dla ustalenia kosztów uzyskania przychodu, 

odmawiając tym samym uwzględnienia później poczynionych wydatków. 

W rezultacie, w przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian 

za wniesiony wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, do kosztów uzyskania 

przychodów należy zaliczyć rzeczywiście poniesione przez podatnika wydatki 

do dnia objęcia udziałów (np. zapłacona za nieruchomość cena i opłaty, a także 

wydatki związane z nabyciem tejże nieruchomości, takie jak prowizje bankowe, 

czy odsetki od kredytu). Wydatki te muszą jednak pozostawać w ścisłym związku 

z osiągnięciem źródła przychodu, a więc dotyczyć konkretnej nieruchomości 

stanowiącej przedmiot aportu, w zamian za który obejmowane są udziały. 

Odnosząc się do stanowiska skarżącego, jakoby przy ustaleniu kosztów uzyskania 

przychodu powinna zostać uwzględniona amortyzacja nieruchomości stanowiących 

przedmiot aportu, Sąd uznał to stanowisko za nieprawidłowe. 

Zdaniem Sądu wynika to przede wszystkim z faktu, iż amortyzacja nieruchomości 

znajduje zastosowanie w przypadku, gdy nieruchomość wykorzystywana jest 

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 22a ust. 

1 u.p.d.o.f., amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność 

lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, 

kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. budowle, budynki 

oraz lokale będące odrębną własnością – o przewidywanym okresie używania 

dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane 

z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1. 

Skarżący zaś nie wykorzystywał nieruchomości stanowiących przedmiot aportu 

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stąd też nie podlegały one 

amortyzacji. Na marginesie Sąd zaznaczył, iż zgodnie z art. 22c pkt 1 u.p.d.o.f. 

grunty w ogóle nie podlegają amortyzacji. 

 

W wyroku z dnia 4 listopada 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 1124/21 WSA 

w Krakowie stanął na stanowisku, iż przepisy art. 30cb ust. 1 i 2 u.p.d.o.f. 
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nie określają terminu sporządzenia ewidencji. W tym zakresie Sąd wskazał, 

iż niewątpliwie podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z preferencji IP Box, 

mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji 

finansowych związanych z uzyskaniem tych dochodów. Przepisy o IP Box nie 

narzucają przy tym konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania 

preferencji IP Box. Dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, 

by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym 

zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, 

dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5% oraz 

dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu. 

Równocześnie zdaniem Sądu nie ma podstaw do uznania za prawidłowe 

stanowiska organu podatkowego, że warunkiem uznania ewidencji za prawidłową 

w rozumieniu art. 30cb u.p.d.o.f. (spełniającą cel tej regulacji) jest jej prowadzenie 

"na bieżąco", to jest prowadzenie jej już od początku okresu, za który podatnik chce 

następnie skorzystać z ulgi podatkowej IP Box oraz dokonywanie w niej zapisów 

w sposób sukcesywny. Niezależnie od tego Sąd wskazał, iż nienależyte 

prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 30cb ust. 2 u.p.d.o.f., to takie jej 

prowadzenie, które uniemożliwia określenie prawidłowej podstawy opodatkowania 

stawką 5%, która nie zawiera informacji o których mowa w art. 30 cb ust. 1. Jeżeli 

ewidencja ta spełnia wskazany cel na dzień dokonania rozliczenia, to nie można jej 

uznać z prowadzoną w sposób nieprawidłowy. 

 

W wyroku z dnia 28 czerwca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 673/21 WSA 

w Krakowie podkreślił, że przepisy ustawy o PIT nie wyłączają z kosztów uzyskania 

przychodu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom przez zakłady pracy 

chronionej. 

Wynagrodzenia wypłacane pracownikom, będące należnościami, o których mowa 

w art. 12 ustawy o PIT księgowane są w ewidencjach księgowych pracodawcy 

w kwotach brutto, tj. łącznie z kwotą zaliczki na podatek dochodowy, którą zakład 

pracy jako płatnik - na postawie art. 31 ustawy o PIT, obowiązany jest obliczyć 

i pobrać w ciągu roku od osób, które uzyskały przychody, m.in. ze stosunku pracy. 

Przy czym, zgodnie z art. 22 ust. 6ba ustawy o PIT, należności z tytułów, o których 
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mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego 

wypłacane przez zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 6bc, stanowią koszty uzyskania 

przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone 

lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, 

umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia 

temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55. 

Sąd podkreślił, że do kosztów uzyskania przychodów, zalicza się wynagrodzenia 

w kwocie brutto, a więc w kwocie niepomniejszonej o zaliczki na podatek 

dochodowy, które pracodawca występując, jako płatnik potrąca z wypłacanego 

wynagrodzenia i odprowadza do urzędu skarbowego. Powyższe oznacza, 

że kosztem uzyskania przychodów jest cała kwota wynagrodzenia, na którą składa 

się także zaliczka na podatek dochodowy. Dla uznania za koszt uzyskania 

przychodów omawianej zaliczki na podatek dochodowy bez znaczenia jest przy tym, 

czy zaliczka ta zostanie odprowadzona do budżetu, czy też pozostanie w zakładzie 

pracy chronionej (na ZFRON), bądź zostanie przekazana (w części) na PFRON. 

Kosztem uzyskania przychodów zaliczka ta staje się już z chwilą zaliczenia 

wynagrodzenia (brutto) do kosztów uzyskania przychodów. 

 

Wyrokiem z dnia 13 lipca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 793/21 WSA w Krakowie 

rozpoznał skargę na uzasadnienie interpretacji indywidualnej dotyczącej 

stanowiska organu interpretacyjnego  w zakresie pytania wnioskodawcy czy 

w świetle art. 30a ust. 6a-6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(w zw. z art. 5a pkt 28 lit. c i pkt 31, art. 30a ust. 1 pkt 4 oraz art. 41 ust. 4 i ust. 4e 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w zw. z art. 19 i art. 25 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) – w przypadku dokonania 

w trakcie roku obrotowego wypłaty na rzecz wnioskodawcy miesięcznych zaliczek 

na poczet udziału wnioskodawcy w zysku spółki za dany rok obrotowy 

(w odniesieniu do zysku spółki osiągniętego po dniu 30 kwietnia 2021 r.), 

zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconych na rzecz wnioskodawcy 

zaliczek na poczet udziału w zysku, obliczony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobierany przez spółkę (jako płatnika) 

przy dokonywaniu wypłat tytułem takich zaliczek, będzie mógł zostać pomniejszony 
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o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału wnioskodawcy w zysku 

spółki i podatku należnego od dochodu spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych, za dotychczasową część roku 

obrotowego (podatkowego) poprzedzającą dzień wypłaty na rzecz wnioskodawcy 

zaliczki tytułem udziału w zysku spółki, wyrażonego w kwocie zaliczek na podatek 

dochodowy od osób prawnych należnych od dochodu spółki za okres do dnia 

wypłaty na rzecz wnioskodawcy zaliczki na poczet udziału w zysku? 

Rozpoznając skargę WSA w Krakowie zauważył, że problemem, którego dotyczył 

wniosek skarżącego o wydanie indywidualnej interpretacji indywidualnej zajmował 

się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 2020 r., sygn. 

akt II FSK 2048/18. Mimo że orzeczenie to odnosi się do opodatkowania przychodu 

komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, to z uwagi na zawartą w nim 

interpretację tych samych przepisów, które od 1 stycznia 2021 r. mają zastosowanie 

do przychodu komplementariuszy spółki komandytowej, tezy w nim zawarte 

pozostają w pełni adekwatne w odniesieniu do zagadnień prawnych objętych 

wnioskiem skarżącego o wydanie interpretacji. Dlatego w dalszej części 

uzasadnienia Sąd posłużył się zaprezentowaną w ww. orzeczeniu argumentacją. 

W tym zakresie Sąd wskazał, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f., opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem 

dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których 

na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. 

Zgodnie z art. 5a ust. 26 u.p.d.o.f., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej 

osobą prawną – oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28. Stosownie do art. 

5a ust. 28 lit. c ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza 

to spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, w myśl art. 5a pkt 31 u.p.d.o.f., 

ilekroć w ustawie jest mowa o udziale w zyskach osób prawnych – oznacza 

to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c-e. W związku 

z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów Ustawy Zmieniającej, 

spółki komandytowe uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób 

prawnych w terminie – 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r. (art. 1 ust. 3 pkt 1 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został zmieniony przez art. 2 pkt 

1 lit. a tiret pierwszy Ustawy Zmieniającej). Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 
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1406, z późn. zm.), przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek 

komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółki komandytowe stały się więc 

odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. 

Innymi słowy spółka komandytowa przestała być spółką transparentną podatkowo. 

W konsekwencji, działalność prowadzona przez spółkę komandytową nie może być 

traktowana jak działalność prowadzona przez wspólnika. Zaś wspólnicy tych spółek 

(w tym komplementariusze) będący osobami fizycznymi, uzyskują z tytułu 

uczestnictwa w tych spółkach przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.. W myśl tego przepisu, za przychody z kapitałów 

pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również: 

1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy 

emerytalnych na rachunkach ilościowych, 

2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu 

ogólnego) w spółdzielniach, 

3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki, 

4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo 

odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b. 

Z uregulowań zawartych w art. 24 ust. 5 ww. ustawy wynika, że dochodem 

(przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) 

faktycznie uzyskany z tego udziału. 

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., od uzyskanych dochodów (przychodów) 

z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera 

się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Zgodnie 

z art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f., zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 

4, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału 

w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejsza się o kwotę 

odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku 

tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego 

przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Kwota pomniejszenia, o którym 

mowa w ust. 6a, nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 

pkt 4 (art. 30a ust. 6b u.p.d.o.f.). W myśl art. 30a ust. 6c ww. ustawy, przepisy ust. 



63 
 

6a i 6b stosuje się również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału w zysku 

spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, za dany rok podatkowy zostanie 

uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym 

roku podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc 

od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został 

osiągnięty. 

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. płatnicy, o których mowa w ust. 1, 

są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych 

wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości 

pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz 

art. 30a ust. 1 pkt 1–11 oraz 11b– 12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21. W myśl 

art. 41 ust. 4e u.p.d.o.f., spółki, o których mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, obowiązane 

są jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 

30a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e. 

Mając na uwadze treść ww. art. 24 ust. 5 u.p.d.o.f., należy stwierdzić, że momentem 

rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu wypłaty zaliczki na poczet zysku jest 

moment faktycznej wypłaty tej zaliczki (przychód faktycznie uzyskany). 

Jak wynika z art. 4 Ordynacji podatkowej, obowiązkiem podatkowym jest wynikająca 

z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia 

pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. 

Samo jednak powstanie obowiązku podatkowego nie oznacza jeszcze, 

że na podatniku ciąży obowiązek zapłaty podatku. Powstaje on bowiem dopiero 

wówczas, gdy obowiązek podatkowy przekształci się w zobowiązanie podatkowe, 

którym zgodnie z art. 5 O.p., jest wynikające z obowiązku podatkowego 

zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu 

określonych w przepisach prawa podatkowego. Jednym z warunków 

przekształcenia obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe jest to, 

że podatnik jest w stanie określić wysokość należnego do zapłaty podatku. 

Bez istnienia tego elementu nie można zasadnie twierdzić, że powstało 

zobowiązanie podatkowe, prowadzące do konieczności zapłaty podatku. 

W konsekwencji, jeżeli płatnik ma obowiązek pobrania podatku powinien posiadać 

dane niezbędne do jego wyliczenia, czyli musi znać jego wysokość. Obowiązek 

poboru podatku przez płatnika nastąpi zatem wówczas, gdy obowiązek podatkowy 
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przekształci się w zobowiązanie podatkowe. Bez takiego przekształcenia, płatnik 

nie będzie mógł prawidłowo wywiązać się ze swojego obowiązku, gdyż nie będzie 

miał podstaw do określenia wysokości podatku, który powinien pobrać od podatnika 

i przekazać właściwemu organowi podatkowemu. 

Obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku od wypłat zysku 

komplementariuszowi przez spółkę, jako płatnika, jak wyżej wspomniano, nałożony 

został w art. 41 ust. 4e u.p.d.o.f. Jednoznacznie wynika z niego, że pobór 

zryczałtowanego podatku powinien nastąpić z uwzględnieniem zasad określonych 

w art. 30a ust. 6a-6e. Ustawodawca wprost zatem wskazał w jaki sposób płatnik 

powinien obliczyć podatek. Nie wymaga szerszego uzasadnienia, że aby pobrać 

podatek od podatnika, płatnik powinien wcześniej dokonać prawidłowego jego 

obliczenia. Wobec powyższego spółka chcąc pobrać zryczałtowany podatek 

od wypłat komplementariuszowi udziału w zysku, powinna go wyliczyć 

z uwzględnieniem zasad przewidzianych w powyższym przepisie. Mając zatem 

na uwadze treść art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f., Sąd stwierdził, że wykładnia językowa 

tego przepisu daje jednoznaczne rezultaty i brak jest podstaw do sięgania po inne 

rodzaje wykładni. Przepis ten nie tylko zawiera sformułowanie "podatku należnego" 

ale także "podatku za rok podatkowy". Podatek należny w odniesieniu do roku 

podatkowego oznacza, że ustawodawca przyjął, że odliczenie od zryczałtowanego 

podatku naliczonego od przychodu komplementariusza z tytułu udziału w zysku 

podatku należnego zapłaconego przez spółkę komandytową odnosi się do roku 

podatkowego, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Skoro 

bowiem art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f. odnosi się do podatku należnego obliczonego 

według art. 19 u.p.d.o.p., to znaczy, że chodzi wyłącznie o zaliczenie na poczet 

podatku zryczałtowanego od przychodów komplementariusza z tytułu udziału 

w zysku spółki podatku dochodowego od osób prawnych mającego 

odzwierciedlenie/wynikającego z zeznania rocznego spółki komandytowej (CIT-8). 

Jeżeli do obliczenia wysokości podatku od komplementariusza, zgodnie z art. 30a 

ust. 6a u.p.d.o.f., konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego spółki, 

to obowiązek podatkowy komplementariusza powstały z chwilą wypłaty mu zaliczki 

na poczet udziału w zyskach, przekształci się w zobowiązanie podatkowe 

w momencie obliczenia dochodu tej spółki na podstawie art. 19 u.p.d.o.p. Dopiero 

wówczas znana będzie wysokość podatku do zapłaty przez komplementariusza. 
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W konsekwencji w tym momencie płatnik będzie mógł zrealizować swój obowiązek 

w postaci obliczenia podatku, zaś w dalszej kolejności pobrania go i wpłacenia 

właściwemu organowi podatkowemu. Tylko w taki sposób płatnik zrealizuje 

wynikający z art. 41 ust. 4e u.p.d.o.f. obowiązek pobrania podatku 

z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e u.p.d.o.f. Wypłacając 

komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka 

komandytowa nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku 

dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. Ustawodawca 

w zakresie tego podatku nie wprowadził obowiązku pobierania zaliczek przez 

płatnika, zaś obliczenie wysokości podatku powinno odbywać się według zasad 

określonych w art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f. Jest to natomiast możliwe dopiero 

po obliczeniu podatku należnego spółki komandytowej za rok podatkowy, z którego 

przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. 

Taki sposób odczytania wzajemnej relacji pomiędzy art. 41 ust. 4e i art. 30a ust. 1 

pkt 4 oraz 6a-6e u.p.d.o.f., odpowiada zamiarowi projektodawcy, zmierzającemu 

do zakazu podwójnego opodatkowania zysku komplementariusza spółki 

komandytowej. Konsekwencją nadania spółce komandytowej podmiotowości 

na gruncie u.p.d.o.p. jest wprowadzenie dwóch poziomów opodatkowania dochodu 

wypracowanego przez tą spółkę – podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu 

do pozostałych spółek-podatników podatku CIT. Wspólnicy spółki komandytowej 

zostaną opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu 

z uczestnictwa w zysku takiej spółki. W przypadku jednak wypłaty zysku na rzecz 

komplementariusza przyznane zostanie mu prawo do odliczenia od podatku 

naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez spółkę 

komandytową od własnych dochodów, w części, w jakiej zapłacony przez spółkę 

podatek ekonomicznie obniżał wypłacony komplementariuszowi zysk tej spółki. 

Żaden z nich nie będzie zatem opodatkowany na bieżąco z tytułu prowadzonej 

przez spółkę komandytową działalności gospodarczej. Wprowadzenie do art. 41 

ust. 4e u.p.d.o.f. sformułowania, że pobór podatku ma następować przez płatnika 

z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e oznacza, że zamiar 

projektodawcy znalazł odzwierciedlenie w tekście ustawy podatkowej. Dodatkowo 

Sąd ponownie podkreślił, że ustawodawca nie wprowadził w przypadku zaliczkowej 
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wypłaty zysku komplementariuszowi, obowiązku pobierania przez spółkę zaliczek 

na podatek.  

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

 

W wyroku z dnia 28 września 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 765/21 WSA 

w Krakowie odwołując się do orzecznictwa NSA wskazał m.in., iż zawarte w art. 7b 

ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. wyliczenie nie tworzy katalogu zamkniętego. Przeciwnie, 

użycie przez ustawodawcę zwrotu "w tym" świadczy o otwartym (przykładowym) 

charakterze wprowadzonej w ustawie enumeracji. Wymienione w powołanym 

przepisie zdarzenia są jedynie sytuacjami przykładowymi i nie mogą być traktowane 

jako wyczerpujące przedstawienie wszystkich sytuacji, z którymi ustawodawca 

wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Kształtując określone konstrukcje prawa 

podatkowego, ustawodawca uwzględnia właściwości języka etnicznego, operując 

poszczególnymi zwrotami w konkretnym kontekście. Analiza tego ostatniego 

dowodzi, że operując zwrotem "w tym" wyodrębniono najbardziej typowe przypadki, 

pozostawiając organom stosującym prawo oraz dokonującym jego wykładni 

zadanie sprecyzowania znaczenia normy prawnej na tle danego stanu faktycznego. 

W ocenie Sądu w art. 7b ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. przykładowo wyliczono przychody 

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Użycie w tym przepisie, przed 

wyliczeniem konkretnych stanów faktycznych (żaden z nich nie obejmował stanu 

faktycznego występującego w analizowanej sprawie) zwrotu "w tym" oznacza, 

że ustawodawca nakazał uznać za przychody faktycznie uzyskane przychody 

z zysku osoby prawnej, które nie mieszczą się w tym pojęciu. Konsekwencją tego 

jest przyjęcie, że ewentualny przychód musi odpowiadać ogólnym zasadom 

wyrażonym w art. 7b ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., czyli musi pochodzić z udziału w zyskach 

osoby prawnej i zostać faktycznie uzyskany. Zastosowanie przez ustawodawcę 

otwartego katalogu dochodów gwarantuje, że opodatkowane będą wszystkie 

dochody, które mogą być przypisane do danego źródła .  

Z przytoczonego przepisu wynika, że przychodem z udziału w zyskach osób 

prawnych (z pewnymi zastrzeżeniami) jest dochód faktycznie uzyskany z tego 
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udziału (akcji) oraz inne dochody wymienione w punktach a-n przepisu. Te inne 

dochody nie mają w większości przypadków źródła finansowania w zysku osoby 

prawnej, lecz powiązane są z posiadaniem udziału lub akcji spółki kapitałowej. 

Nie znajduje więc uzasadnienia w treści art. 7b ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. stanowisko 

organu, który wydając zaskarżoną interpretację indywidualną uznał, iż dochodem 

z udziału w zyskach osób prawnych są tylko te dochody, których źródłem 

finansowania jest zysk netto osób prawnych. Zważywszy na wymienione w tym 

przepisie źródła powstania przychodu, np. z umorzenia udziałów (akcji) - pkt b, ze 

zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce - pkt d - za uprawnione 

należy uznać powiązanie przychodu z udziału w zyskach osób prawnych 

z posiadaniem udziału lub akcji, a nie wyłącznie z zyskiem, jak czyni to organ. 

Analiza art. 7b ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. prowadzi do wniosku, że przychód z udziału 

w zyskach osób prawnych jest pojęciem zawierającym w swej treści wszelkie 

dochody, jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa 

do udziału w zyskach osoby prawnej 

 

W wyroku z dnia 24 czerwca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 1237/20 WSA 

w Krakowie wskazał m.in., iż wykładnia pojęcia "świadczenie o podobnym 

charakterze" z art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. prowadzi do wniosku, że świadczenie objęte 

tą regulacją, to nie każde świadczenie niematerialne, ale tylko takie świadczenie, 

które jest równorzędne pod względem prawnym do (świadczeń) usług doradczych, 

badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, 

ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń. Jednocześnie w procesie wykładni przepisu art. 

15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., należy dokonać również porównania celu gospodarczego 

danego świadczenia, które ma być uznane za świadczenie o podobnym 

charakterze, z celem gospodarczym konkretnego świadczenia z katalogu 

wymienionego w tym przepisie, z którym dokonuje się porównania. 

Świadczeniem o podobnym charakterze w rozumieniu art. 15e ust. 1 pkt 1 

u.p.d.o.p., będzie zatem świadczenie równorzędne pod względem prawnym 

do wymienionego przez ustawodawcę, posiadające jednocześnie przeważające 

cechy tego konkretnego porównywanego świadczenia wymienionego w katalogu 

z art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. - oraz co równie ważne - realizującego podobny cel 



68 
 

gospodarczy do porównywanego świadczenia nazwanego z katalogu 

wymienionego w tym przepisie (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 listopada 

2018 r., sygn. akt I SA/Kr 1006/18). 

Kolejno Sąd wskazał, że dokonując wykładni art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. 

nie można z jednej strony abstrahować od przedstawionego powyżej kontekstu 

celowościowego powyższej regulacji prawnej, ale trzeba jednocześnie uwzględnić 

postulowany w piśmiennictwie podatkowym sposób interpretowania prawa 

podatkowego, oparty na tzw. wykładni gospodarczej. Przewiduje ona m.in. przyjęcie 

założenia, że podatnik działa i powinien działać w sposób typowy dla podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą, tj. przykładowo dąży do osiągnięcia zysku 

a nie strat, co w kontekście rozpatrywanej sprawy należy odczytywać jako działanie 

w kierunku redukcji kosztów zakupów (por. np.: B. Brzeziński, Podstawy wykładni 

prawa podatkowego, ODDK, Gdańsk 2007, s. 148-149; wyrok NSA z dnia 

15 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2361/18). 

Zdaniem Sądu dokonując wykładni tego przepisu należy zwrócić uwagę na kontekst 

konstytucyjny. Mianowicie fundamentalną zasadą prawa podatkowego 

w demokratycznym państwie prawnym jest to, że zakres przedmiotu opodatkowania 

musi być precyzyjnie określony w ustawie podatkowej, a interpretacja jej przepisów 

nie może być rozszerzająca. Konstytucja w art. 217 expressis verbis formułuje 

zasadę wyłączności ustawowej w sprawach podatkowych. Państwo nakładając 

na określone podmioty obowiązek świadczenia pieniężnego w postaci podatku, jest 

zobowiązane do stanowienia prawa spójnego, jasnego i zrozumiałego dla jego 

adresatów, zwłaszcza w zakresie określenia przedmiotu i stawek opodatkowania. 

Posłużenie się zatem w art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. nieprecyzyjnym 

przymiotnikiem "podobny" dla wskazania, w jaki sposób określić podstawę 

opodatkowania (podatnik miałby, przy pomocy tego przymiotnika, określić 

i zadeklarować swój dochód, czyli różnicę między przychodem a kosztem uzyskania 

przychodu), jest wysoce niewystarczające i wątpliwe z punktu widzenia standardów 

konstytucyjnych. Wszelkie wątpliwości co do tego, czy jedno świadczenie jest 

podobne do innego, wymagają więc również rozważań organu, czy w danej sprawie 

nie należy rozstrzygnąć wątpliwości na korzyść podatnika. 

Odnosząc powyższe uwagi do przedstawionego w sprawie stanu faktycznego / 

zdarzenia przyszłego, Sąd wskazał, że w działalności gospodarczej prowadzonej 

w obecnej dobie, organizacja zakupów to wysoce wyspecjalizowany proces, 
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szczególnie gdy dany podmiot, tak jak skarżąca, działa na arenie międzynarodowej 

i w branży wysoce wyspecjalizowanej, jaką jest branża samochodowa (automotive), 

która to branża jest jedną z najbardziej rozwojowych gałęzi przemysłu na świecie. 

Z pozoru wydaje się, że dokonywanie zakupów w działalności gospodarczej 

to proste zadanie. W obecnej rzeczywistości gospodarczej wymaga jednak 

znacznej wiedzy (know-how) oraz kompetencji biznesowych, jeżeli ma być 

zrealizowane z sukcesem. Jednocześnie usługi organizacji zakupów to jeden 

z elementów poszukiwania oszczędności, zarówno związanych z cenami 

nabywanych towarów, ale i z kosztami obsługi procesu zakupowego. Podnoszenie 

efektywności firmy w obszarze zakupów staje się obecnie jednym z celów 

strategicznych firm definiowanych na poziomie strategii organizacji. Dlatego 

w zakresie organizacji zakupów przyjmowane są różne modele biznesowe. Jednym 

z modeli biznesowych organizacji zakupów jest wyodrębnienie wyspecjalizowanych 

podmiotów (bardzo często, co zrozumiałe, powiązanych kapitałowo), które realizują 

proces zakupowy i w ramach tego procesu świadczą usługi organizacji zakupów, 

które w ocenie Sądu stanowią w obecnym czasie zupełnie odrębną grupę usług, 

na które składają się najróżniejsze czynności (zespół czynności), mające na celu 

uzyskanie jak najefektywniejszego dokonywania zakupów. W związku z powyższym 

wymienione we wniosku czynności składające się na usługi organizacji zakupów 

powinny być ocenione kompleksowo, co oznacza, że nie można ich traktować jako 

odrębnych usług, tylko jako zespół działań (czynności) składających się na usługi 

organizacji zakupów. Innymi słowy organ powinien, zdaniem Sądu, dokonać oceny 

"usług organizacji zakupów" jako określonego rodzaju usług niematerialnych 

i ocenić, czy jest to świadczenie o podobnym charakterze w rozumieniu art. 15e ust. 

1 pkt 1 u.d.o.p., dokonując jednocześnie oceny, czy usługi organizacji zakupów 

realizują podobny cel (cele) gospodarczy, do konkretnego świadczenia 

wymienionego w tym przepisie. Z wniosku jednoznacznie wynika, że przyjęty model 

biznesowy to działanie przez wyodrębnione podmioty, które w pełni odpowiadają 

za proces organizacji zakupów (w ramach którego wykonują różne czynności 

związane z zaopatrzeniem i zakupami) i co istotne za wykonanie tych czynności 

składających się na usługę organizacji zakupów otrzymują wynagrodzenie. 
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W wyroku z dnia 26 stycznia 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 1179/20 WSA 

w Krakowie wskazał m.in., iż w ocenie Sądu, opodatkowane podatkiem 

dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych są dochody 

z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1 ustawy. Obowiązujący od dnia 

1 stycznia 2018 r. przepis lit. g zawartej w art. 17 ust. 1 pkt 57 tej ustawy wprowadza 

wyłączenie ze zwolnienia przedmiotowego dla dochodów z nieruchomości, 

o których mowa w art. 24b ust. 1 ustawy. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. g ustawy 

wyłącza ze zwolnienia dochody z nieruchomości, które to nieruchomości (a nie 

dochody) zostały zdefiniowane w art. 24b ust. 1 ustawy. Zawarte w lit. g (art. 17 ust. 

1 pkt 57) odesłanie dotyczy nieruchomości zdefiniowanych w art. 24b ust. 1 ustawy. 

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca w znajdujących się w tym punkcie (art. 17 

ust. 1 pkt 57) lit. a-c oraz lit. e-f posługuję się pojęciami dochody (przychody), 

natomiast w interpretowanym przepisie (lit. g) wskazuje wyłącznie na dochody, 

co w zestawieniu z brzmieniem przepisu, do którego odsyła, tj. art. 24b ust. 1 

u.p.d.o.p., stanowiącym o podatku od przychodów ze wskazanych nieruchomości, 

potwierdza zaprezentowaną interpretację. Ustawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. 

g ustawy posłużył się celowo pojęciem dochód (zamiast "dochód (przychód)") 

z nieruchomości i odsyłając do art. 24b ust. 1 (stanowiącym o podatku od przychodu 

ze wskazanych w nim nieruchomości) określił, że dochód funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych (określony na zasadach ogólnych) będzie podlegał opodatkowaniu 

z tytułu wskazanych w tym przepisie (tj. art. 24b ust. 1) nieruchomości. Ponadto 

należy również zwrócić uwagę, że ustawodawca odróżnia kwestię "zwolnienia (...) 

dochodów z nieruchomości, o których mowa w art.24b ust. 1" (art. 6 ust. 4 pkt 2 

u.p.d.o.p.) od "zwolnienia (...) z podatku, o którym mowa w art. 24b" (art. 6 ust. 5 

u.p.d.o.p.). Niewątpliwie zatem dokonując od dnia 1 stycznia 2018 r. zmiany w art. 

17 ust. 1 pkt 57 polegającej na dodaniu lit. g ustawodawca miał na celu wyłączenie 

ze zwolnienia dochodów, z nieruchomości, które to nieruchomości zostały 

zdefiniowane w art. 24b ust. 1 tej ustawy. 

W ocenie Sądu uznać należy, że zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. g u.p.d.o.p. 

wyłączenie ze zwolnienia od opodatkowania dochodów dotyczy dochodów 

z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1 u.p.d.o.p., przez co należy 

rozumieć dochody z wymienionych w tym przepisie budynków (odpowiednio 

sklasyfikowanych w Klasyfikacji) położonych na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej, stanowiących własność funduszu inwestycyjnego zamkniętego 

i stanowiących środek trwały o określonej w tym przepisie wartości początkowej. 

Z racji tego, że art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. g u.p.d.o.p. odsyła wprost do nieruchomości, 

o których mowa w art. 24b ust. 1, a co za tym idzie odesłanie nie zawęża ani nie 

rozszerza zakresu przedmiotowego, przedmiotem opodatkowania (wyłączenia 

ze zwolnienia) na mocy tego przepisu są dochody z nieruchomości spełniających 

wszystkie warunki określone w art. 24b ust. 1 ustawy, co w szczególności oznacza, 

że warunkiem koniecznym opodatkowania przedmiotowych budynków 

wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy jest to, ażeby budynki te stanowiły środek 

trwały funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 

 

Egzekucja administracyjna 

 

W wyroku z dnia 23 czerwca 2021 r.  sygn. akt I SA/Kr 1/21 WSA w Krakowie 

wskazał, iż generalnie obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej jest obowiązkiem, 

który wynika z mocy samego prawa. Zatem dla jego realizacji nie jest konieczna 

konkretyzacja w drodze indywidualnego aktu administracyjnego. Inaczej rzecz 

ujmując, obowiązek zapłaty dodatkowej opłaty wynika z przepisów prawa i nie 

wymaga wydania decyzji administracyjnej. Obowiązek poniesienia takich opłat 

został określony w przepisach ustawy o drogach publicznych, w szczególności 

w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 1-4 oraz art. 13f ust. 1 i 2. Z kolei Rada Miasta K., 

w oparciu o upoważnienie zawarte w przywołanych przepisach ustawy, podjęła 

uchwałę w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych na terenie K., w strefie płatnego parkowania. Ponadto zgodnie z art. 

40d ustawy o drogach publicznych opłaty określone m.in. w art. 13f ust. 1, podlegają 

przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Egzekucja opłaty dodatkowej następuje więc 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (należność 

pieniężna przekazana do egzekucji administracyjnej na podstawie innej ustawy). 

Z art. 28 § 1 u.p.e.a. wynika, że organ egzekucyjny bada z urzędu dopuszczalność 

egzekucji administracyjnej i że organ ten nie jest uprawniony do badania zasadności 

https://sip.lex.pl/#/document/16786731?unitId=art(28)par(1)&cm=DOCUMENT
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i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Przepis ten stanowi 

zasadę postępowania egzekucyjnego sprowadzającą się do przyjęcia, że zarzuty 

mają na celu ochronę uczestników postępowania egzekucyjnego w zakresie 

prawidłowości samego postępowania egzekucyjnego (nie służą one weryfikacji 

ostatecznych decyzji, czy postanowień, stanowiących podstawę tytułu 

wykonawczego) - niemniej jednak należy mieć na uwadze zasygnalizowany 

wcześniej istotny dla sprawy charakter obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, 

jako obowiązek wynikający bezpośrednio z ustawy. 

Powoduje to, że w sprawie obowiązku uiszczenia tej opłaty nie prowadzi 

się postępowania administracyjnego i nie rozstrzyga się w drodze decyzji 

administracyjnej. Nie mamy więc w tej sytuacji do czynienia z ostateczną decyzją 

administracyjną (czy postanowieniem). Nie prowadzi się również postępowania 

wyjaśniającego, poprzedzającego rozstrzygnięcie sprawy, co do jej istoty. 

Możliwość dochodzenia swych racji oraz obrony swoich interesów przez 

zobowiązanego powstaje zatem dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego, 

co następuje poprzez zgłoszenie zarzutu. Pomimo zatem ogólnej zasady wyrażonej 

w u.p.e.a. należy przyjąć, że wniesienie zarzutu wszczyna postępowanie w sprawie 

jego rozpoznania i wydania rozstrzygnięcia w zakresie jego zasadności 

(co do zasadności tego obowiązku). Organ egzekucyjny jest zobowiązany 

po wniesieniu zarzutu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 

przy zastosowaniu Kodeksu postępowania administracyjnego. W sytuacji bowiem 

kiedy obowiązek powstaje z mocy prawa, jest to jedyna możliwość obrony praw 

przez dłużnika (por. ocenę wyrażoną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Gdańsku w wyroku z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt III SA/Gd 107/12). 

 

W wyroku z dnia 9 marca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 537/20 WSA w Krakowie 

zajął stanowisko, iż w toku postępowania wszczętego skargą na czynność 

egzekucyjną polegającą na zajęciu rachunku bankowego, nie bada się źródła 

pochodzenia środków znajdujących się na rachunku bankowym zobowiązanego. 

Sąd podkreślił, iż organ egzekucyjny, dokonując zajęcia wierzytelności z rachunku 

bankowego, nie ma wiedzy zarówno na temat ilości środków pieniężnych 

zgromadzonych na danym rachunku, jak i źródeł ich pochodzenia. Dlatego 

https://sip.lex.pl/#/document/521306205?cm=DOCUMENT
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skuteczności zastosowania środka egzekucyjnego w postaci zajęcia rachunku 

bankowego nie niweczy fakt, iż na rachunku tym gromadzone są wyłącznie czy też 

w większości środki pieniężne wolne z mocy ustawy zwolnione od zajęcia 

na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. Istotnym jest 

tu bowiem rozróżnienie pomiędzy zastosowaniem przedmiotowego środka 

a realizacją samego zajęcia. Niezależnie od tego Sąd wskazał, iż nawet 

stwierdzenie przez organ wszystkich przesłanek do zastosowania art. 13 § 1 

u.p.e.a. (tj. zwolnienia spod zajęcia) nie obliguje go do zwolnienia zabezpieczenia, 

lecz stwarza tylko dla organu taką możliwość, i to poddaną kontroli 

sądowoadministracyjnej w ograniczonym zakresie. (por. wyrok NSA z dnia 7 lutego 

2018r., sygn. akt II FSK 3609/15). 

 

W wyroku z dnia 24 czerwca 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 157/21 WSA 

w Krakowie w kontekście instytucji z art. 13 § 1 u.p.e.a.- zgodnie z którym organ 

egzekucyjny, na wniosek zobowiązanego i ze względu na jego ważny interes, może 

zwolnić, na czas oznaczony lub nieoznaczony, z egzekucji w całości lub części 

określone składniki majątkowe zobowiązanego – wskazał, iż omawiany przepis 

ma na celu ochronę interesów zarówno zobowiązanego jak i wierzyciela, dlatego 

też uregulowana tam instytucja nie może prowadzić do sytuacji, że egzekucja okaże 

się bezskuteczna. Dokonując wykładni przesłanek określonych w tym przepisie 

należy mieć na uwadze podstawowy cel postępowania egzekucyjnego, jakim jest 

zaspokojenie wierzytelności. 

 

W wyroku z dnia 28 września 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 737/21 WSA 

w Krakowie stwierdził m.in., iż przedmiotem skargi złożonej na podstawie art. 111l 

u.p.e.a. mogą być wyłącznie czynności poborcy skarbowego podejmowane w toku 

licytacji. Nie można natomiast w tym trybie zaskarżyć czynności podejmowanych 

poza licytacją. W ramach przedmiotowej skargi można podnosić jedynie kwestie 

formalnoprawne, które odnoszą się tylko do prawidłowego przebiegu danej 

czynności (realizacji określonego środka egzekucyjnego – egzekucji 

z nieruchomości, jej licytacji) w oparciu o przepisy regulujące sposób i formę 

https://sip.lex.pl/#/document/16786731?unitId=art(13)par(1)&cm=DOCUMENT
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dokonania tych czynności. Ponadto Sąd zauważył, iż skarga wymieniona w art. 111l 

u.p.e.a. dopuszcza możliwość badania jedynie tych czynności, które przynależą 

poborcy skarbowemu, a nie są objęte zakresem innego środka prawnego, zaś sam 

proces badania obejmuje wyłącznie zgodność z prawem i prawidłowość 

dokonanych przez niego czynności, a więc tych, o których mowa w Oddziale 

6 u.p.e.a. Określony w art. 111l u.p.e.a. środek ochrony prawnej zobowiązanego, 

jakim jest skarga na czynności poborcy skarbowego w toku licytacji, stanowi 

samoistną instytucję postępowania egzekucyjnego, podobnie jak skarga 

na czynności egzekucyjne z art. 54 § 1 u.p.e.a. Oba te środki mają charakter 

subsydiarny, komplementarny wobec innych środków prawnych i nie mogą mieć 

zastosowania do tych przypadków, w których przewidziano inne środki zaskarżenia, 

jak np. zarzuty, zażalenie, żądanie wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji. 

Zarówno skarga z art. 111l, jak i z art. 54 u.p.e.a., nie stanowią również dla siebie 

konkurencyjnych środków zaskarżenia, a ich ograniczony zakres sprawia, 

że w ramach skargi, o której mowa w art.111l u.p.e.a nie można kwestionować 

czynności egzekucyjnej wyznaczenia terminu licytacji nieruchomości. Jak wskazuje 

treść wskazanego przepisu skarga dotyczy czynności poborcy skarbowego 

podejmowanych w toku licytacji, a nie organu egzekucyjnego poprzedzających 

tą licytację. 

 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawa o COVID) 

 

W wyroku z dnia 15 października 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 961/21 WSA 

w Krakowie odwołując się do wyroków WSA w Szczecinie w wydanych w sprawach 

o sygn. akt I SA/Sz 965/20 oraz I SA/Sz 338/21 stwierdził m.in., że celem art. 15zzr 

ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy COVID-19 była ochrona obywateli RP przed negatywnymi 

skutkami uchybienia terminom w czasie pandemii koronawirusa, w tym terminom 

o charakterze materialnym. Skoro ze względu na epidemię, ochrona zdrowia 

obywateli jest priorytetem i w tym celu wprowadzane są ograniczenia ich aktywności 
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oraz ograniczenia w działaniu instytucji publicznych, a zamiarem ustawodawcy było 

przyjęcie regulacji zapewniających skuteczną ochronę prawną, to tym bardziej 

nie można regulacji art. 15zzr ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy COVID-19 w spornym zakresie 

wykładać zawężająco. Oznaczałoby to, że mimo niebezpieczeństwa dla życia 

i zdrowia stron wszystko odbywałoby się na zasadach ogólnych sprzed stanu 

epidemii, co nie jest do przyjęcia. Skoro bowiem ustawodawca wprowadził przepis 

szczególny, dający obywatelom ochronę przed skutkami ograniczeń związanych 

z epidemią w postaci zawieszenia biegu terminów prawa materialnego/zawitych 

przewidzianych przepisami prawa administracyjnego na czas stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii, rolą organu jest dokonanie wykładni tego przepisu 

z uwzględnieniem jego celu. Takie zaś działanie w zakresie dyrektyw wykładni 

celowościowej art. 15 zzr ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy COVID-19 prowadzi do przyjęcia, 

że ma on zastosowanie do regulacji zawartych w prawie administracyjnym 

w szerokim znaczeniu a zatem i do prawa podatkowego, w tym do art. 4a ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. 

z 2020 roku, póz. 1761 z późn.zm.) – zwanej dalej w skrócie u.s.d.  

W ocenie Sądu należy przyjąć w toku celowościowej wykładni omawianego 

przepisu, szerokie rozumienie użytego w nim pojęcia "prawa administracyjnego" 

a więc i to, że przepis ten reguluje bieg terminów do dokonania przez stronę 

czynności kształtujących jej prawa i obowiązki oraz zawitych, z niezachowaniem 

których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony przewidzianych w regulacjach 

prawnych, które zaliczyć można do szeroko rozumianego prawa administracyjnego 

- w tym i prawa podatkowego. Niewątpliwie termin, o którym stanowi art. 4a ust. 1 

pkt 1 u.s.d. zalicza się do terminów powyżej wskazanych, skoro od jego 

zachowania/braku zachowania uzależnione zostało bądź prawo skarżącej 

do zwolnienia podatkowego bądź pozbawienie jej takiego prawa. 

Sąd wskazał, że jednym z podstawowych podziałów prawa, już od czasów 

rzymskich, był podział na prawo prywatne i prawo publiczne. Podział ten zachowuje 

w dalszym ciągu aktualność. Co więcej ma on znaczenie dla stanowienia, 

a następnie stosowania (w tym także wykładni) przepisów należących do tych 

dwóch części prawa, również prawa podatkowego. Prawo publiczne odnosi się 

do interesu państwa (publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat), 

a prawo prywatne dotyczy korzyści poszczególnych jednostek (ius privatum est 

quod ad singulorum utiliatem spectat). Do tego pierwszego można zatem zaliczyć 



76 
 

prawo: konstytucyjne, administracyjne, finansowe, podatkowe, a do drugiego: 

prawo cywilne, handlowe, rodzinne, wekslowe. Wyróżnia się także trzy wielkie 

działy prawa: prawo cywilne, karne i administracyjne (S. Wronkowska, 

Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997 r., str. 192; A. Kucharski, 

Metodologiczny status nauki prawa podatkowego w świetle prób wyodrębnienia 

prawa podatkowego jako gałęzi prawa, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2004, nr 3, 

s. 12; A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa 

podatkowego, 2 wydanie, Warszawa 2011, str. 13). 

Sąd wskazał również, że prawo pozytywne dzieli się na gałęzie. Nie jest to jednak 

dzieło ustawodawcy, lecz wynik ustaleń dokonywanych w doktrynie prawa. 

Konieczności dokonania takiej klasyfikacji należy upatrywać nie tylko w potrzebach 

praktyki, ale decydują o tym również względy teoretyczne (T. Stawecki, 

P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1996, s. 90; A. Mariański, 

Rozstrzyganie wątpliwości ..." str. 14). Nie budzi przy tym wątpliwości Sądu, że o ile 

prawo podatkowe traktowane było przez wiele lat jako jeden z działów prawa 

finansowego, to obecnie powszechnie przyjmuje się, że jest ono odrębną gałęzią 

prawa. Prawo podatkowe jako gałąź prawa, wywodzące się z prawa 

administracyjnego – pozostaje w dalszym ciągu silnie z nim związane. 

Sąd podkreślił bowiem, że stosunek zobowiązaniowy w prawie podatkowym 

wykazuje się brakiem równorzędności, a tym samym podległością jednego 

podmiotu stosunku – drugiemu, co wynika z władztwa podatkowego. 

Taki element dominacji organów administracji nad pozostałymi uczestnikami 

stosunku powoduje, że prawo administracyjne oraz prawo podatkowe nadal mają 

wiele zbieżnych, zasadniczych cech (R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 

2006, s. 20; A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada 

prawa podatkowego, 2 wydanie, Warszawa 2011, str. 19). 

Mając na uwadze powyższe rozważania prawne, przez pryzmat dyrektyw wykładni 

historycznej i celowościowej przepisu art. 4a ust. 1 pkt 1 u.s.d., w ocenie Sądu, 

nie sposób uznać zatem, że celem wprowadzenia spornego przepisu art. 15zzr ust. 

1 pkt 2 i 5 ustawy o COVID-19 było objęcie ochroną prawną jedynie niektórych 

uczestników obrotu prawnego w zakresie prawa publicznego a pozbawienie takiej 

ochrony pozostałych. Nie ma przy tym wątpliwości, że prawo podatkowe należy 

do prawa publicznego i choć preferuje interes ogółu to z drugiej strony powinno 

to skutkować zwiększoną ochroną podatnika. Takie działanie ustawodawcy, 
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w ocenie Sądu, byłoby nie do pogodzenia również z zasadą racjonalnego działania 

ustawodawcy. Racjonalny ustawodawca - konstruując treść ww. przepisów – miał 

w szczególności na uwadze pojawienie się okoliczności (pandemia Covid 19) 

utrudniających realizację wymaganych czynności, w zakreślonych terminach – 

z czego mogą wynikać negatywne skutki. W powyższym kontekście odczytywać 

należy działania racjonalnego prawodawcy przyjmując, że w omawianych 

przepisach nie chodziło jedynie o przepisy prawa administracyjnego w ścisłym tego 

słowa znaczeniu, ale także o przepisy prawa podatkowego. W art. 15 zzr ustawy 

o COVID-19 poszczególne regulacje prawa publicznego, w tym przepisy u.s.d., 

nie zostały z reguły uwzględnione wprost czego przyczyn, w ocenie Sądu, 

nie sposób tłumaczyć inaczej, jak oczywistością przyjęcia przez racjonalnego 

ustawodawcę, że bieg terminów materialnych przewidzianych w tych regulacjach 

"nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu". 

Sąd wskazał również, że zbieżne z wynikiem ww. celowościowej i historycznej 

wykładni przepisu art. 15zzr ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy COVID-19 są również wyniki jego 

wykładni systemowej zewnętrznej. Sąd zauważył bowiem, że przepisy P.p.s.a. nie 

różnicują spraw ogólnoadministracyjnych od spraw podatkowych. Norma art. 1 

P.p.s.a. normuje postępowanie w sprawach z zakresu kontroli działalności 

administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jego przepisu stosuje 

się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowoadministracyjne). Także wyniki 

wykładni funkcjonalnej ww. przepisu pokrywają się z wynikiem wykładni 

celowościowej i systemowej zewnętrznej.  

 

W wyroku z dnia 8 grudnia 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 903/21 WSA w Krakowie 

zwrócił uwagę na obowiązujący od 16 grudnia 2020 r. przepis art. 15zzzzzn2 ust. 1 

i ust. 2 ustawy o COVID-19, zgodnie z którymi w przypadku stwierdzenia uchybienia 

przez stronę w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19 przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów: 

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed 

organem administracji publicznej, 

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, 

3) przedawnienia, 
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4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz 

roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie, 

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, 

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi 

do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego 

rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków 

wynikających z przepisów o ich ustroju 

- organ administracji publicznej zawiadamia stronę o uchybieniu terminu. 

W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej wyznacza 

stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. 

Sąd podkreślił, iż przepisy wprost uwzględniają sytuację, w której strona uchybiła 

terminowi do dokonania czynności kształtującej jej prawa i obowiązki. Choć przepis 

ten wszedł w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia, to jest 16 grudnia 

2020r., to niewątpliwie obejmuje zdarzenia, które miały miejsce: „w okresie 

obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19”. Stan epidemii 

został zaś ogłoszony od dnia 20 marca 2020 r. na mocy rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491). W ocenie 

Sądu rozpatrującego niniejszą sprawę stanowisko dopuszczające zastosowanie 

omawianego przepisu w tym okresie zasługuje na aprobatę (por. wyroki WSA: 

w Bydgoszczy z 24 sierpnia 2021 r., sygn. akt I SA/Bd 406/21; w Szczecinie 

z 23 września 2021 r., sygn. akt I SA/Sz 593/21, w Poznaniu z 8 września 2021 r., 

sygn. akt III SA/Po 160/21 i sygn. akt . III SA/Po 162/21, wyrok WSA w Krakowie 

z dnia 30 listopada 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1332/21). 

Sąd dostrzegł, że w dacie wydania decyzji w niniejszej sprawie tj. dnia 

14 października 2020 r. oraz 28 lipca 2020r., przepisy art. 15zzzzzn2 ustawy 

o COVID-19 nie obowiązywały, jednak nie mogą one być obecnie przez sąd i organ 

pomijane.  

Przywołana regulacja wyznacza bowiem również kierunek, w którym powinny 

zmierzać interpretacja i stosowanie przepisów ustawy o COVID-19, czyli 

z pominięciem nadmiernego formalizmu, z faktycznym dążeniem do umożliwienia 

płatnikom skorzystania ze zwolnienia z opłacenia składek. Wynika z tego, że sam 

ustawodawca uznał za konieczne zamieszczenie w ustawie o COVID-19 tej daleko 

idącej i bardzo korzystnej z punktu widzenia interesów płatników regulacji prawnej.  
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Zdaniem Sądu płatnicy składek nie powinni być traktowani w różny sposób 

w zależności jedynie od tego, kiedy zostanie złożona deklaracja, tj. czy przed datą 

wejścia w życie art. 15zzzzzn2 ustawy o COVID-19, czy też po tej dacie, co ma 

bezpośrednie znaczenie jeśli chodzi o obowiązki organu pouczania w zakresie 

możliwości przywrócenia terminów, także zawitych. 

 

W wyroku z dnia 26 października 2021 r. sygn. akt I SA/Kr 1087/21 WSA 

w Krakowie zaznaczył, że istota sporu w niniejszej sprawie sprowadzała się 

w zasadzie do określenia, czy dla uznania, że płatnik objęty został zwolnieniem 

z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek ubezpieczeniowych, o którym mowa 

w §10 rozporządzenia o COVID-19, wydanego na podstawie m.in. art. 31zy ust. 1 

ustawy o COVID-19, decydującym jest kod PKD przeważającej działalności 

prowadzonej przez płatnika, ujawniony w określonej dacie w rejestrze REGON, 

czy też nadrzędne znaczenie w tym zakresie ma kod PKD określający działalność, 

jaką w rzeczywistości wykonywał wówczas ten podmiot. W tym zakresie WSA 

w Krakowie przechodząc do omówienia stwierdzonych w sprawie naruszeń 

przepisów prawa materialnego i właściwej wykładni § 10 rozporządzenia o COVID-

19, podkreślił, że w sytuacji rozbieżności pomiędzy wpisem w rejestrze REGON, 

a faktycznie wykonywaną przez stronę działalnością gospodarczą we wskazanej 

dacie, pierwszeństwo należy przyznać rzeczywiście wykonywanej działalności. 

Zdaniem Sądu przedmiotowa konkluzja wynika co najmniej z kilku powodów. 

Na przeszkodzie dokonywania przez organ ustaleń faktycznych tylko i wyłącznie 

w oparciu o dane ujawnione w rejestrze REGON stoją bowiem zasady prawidłowej 

wykładni przepisów prawa. Chociaż nie ulega wątpliwości, iż co do zasady metodą 

interpretacji stosowaną w pierwszej kolejności jest wykładnia językowa, 

sprowadzająca się do prostego odczytania sensu regulacji w oparciu o ich literalne 

brzmienie, tak słusznie wskazuje się w orzecznictwie, iż od powyższej zasady 

przewidziane są odstępstwa, w szczególności w sytuacji, gdy wykładnia językowa 

godziłaby w cel danej instytucji prawnej (zob. szerzej uchwała NSA z dnia 

17 stycznia 2011 r., II FPS 2/10). 

WSA w Krakowie przywołał  także inną uchwałę Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w uzasadnieniu której, odwołując się do przykładów 
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z orzecznictwa sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, jak i przedstawicieli 

doktryny, stwierdzono, że w procesie wykładni prawa interpretatorowi nie wolno 

całkowicie ignorować wykładni systemowej lub funkcjonalnej poprzez ograniczenie 

się wyłącznie do wykładni językowej. Mogłoby się bowiem okazać, że sens 

przepisu, który z językowego punktu widzenia wydaje się wprawdzie całkiem jasny, 

okaże się jednak wątpliwy, gdy skonfrontować go z innymi przepisami lub celem 

regulacji prawnej (zob. szerzej uchwała NSA z dnia 14 marca 2011 r., II FPS 8/10). 

Z powyższych rozważań wysuwa się zdaniem Sądu wniosek, że o ile punktem 

wyjścia dla interpretacji przepisów prawa jest wykładnia językowa, tak nie ma ona 

charakteru absolutnego. Dlatego też, w przypadkach wątpliwych, zwłaszcza 

w sytuacji, gdy rezultaty powyższej wykładni podważają sens przepisów, zasadne 

jest skorzystanie z pozostałych metod wykładni, w tym w szczególności wykładni 

systemowej, odwołującej się do usytuowania przepisu w systemie prawa, oraz 

wykładni funkcjonalnej, która odwołuje się z kolei do funkcji, jaką ma pełnić dana 

regulacja. 

Odnosząc powyższe rozważania do przedmiotu sprawy, WSA w Krakowie 

podkreślił, że przepisy ustawy o COVID-19, a tym samym przepisy rozporządzenia 

o COVID-19 wydanego na podstawie art. 31zy ust. 1 ww. ustawy, służyć miały m.in. 

złagodzeniu negatywnych skutków, jakie wywarł wybuch pandemii na polskich 

przedsiębiorców za sprawą wprowadzanych ograniczeń w prowadzeniu działalności 

gospodarczej, a to poprzez wprowadzenie zróżnicowanych środków pomocowych. 

Jednym z nich było właśnie ustanowienie możliwości okresowego zwolnienia 

przedsiębiorców działających w określonych branżach od obowiązku uiszczania 

należnych składek ubezpieczeniowych, o którym mowa w art. 31zo ustawy 

o COVID-19, jak i w § 10 rozporządzenia o COVID-19. 

WSA w Krakowie odwołując się do stanowiska WSA w Białymstoku zawartego 

w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 maja 2021 r. sygn. akt I SA/Bk 174/21, podkreślił, 

iż z uwagi na cel ustawy, organy administracji publicznej powinny dążyć 

do udzielania pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy rzeczywiście, a nie tylko 

formalnie spełniają kryteria do uzyskania pomocy. Pozbawienie tego wsparcia 

jedynie z uwagi na fakt, że przedsiębiorca nie uaktualnił we wskazanej dacie 

w rejestrze REGON właściwego kodu PKD dla przeważającej działalności 

gospodarczej, którą faktycznie prowadzi, stanowi nie tylko zaprzeczenie ratio legis 
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analizowanych regulacji, ale poddaje w wątpliwość także i konstytucyjne wartości 

demokratycznego państwa prawnego, równości i niedyskryminacji. 

Pogląd powyższy, orzekający w niniejszej sprawie WSA w Krakowie w całości 

podzielił i przyjął za swój własny. Zdaniem Sądu nie można bowiem tracić z pola 

widzenia, że ograniczenie się w tym zakresie wyłącznie do językowej wykładni 

analizowanych przepisów, stanowiłoby wyraz akceptacji niedopuszczalnych 

dla sytuacji, w których przewidziane wsparcie trafiałoby do przedsiębiorców 

wskazujących w ewidencji jako kod PKD przeważającej działalności jeden z kodów 

określonych w § 10 rozporządzenia o COVID-19, podczas gdy w rzeczywistości 

nigdy takiej działalności nie prowadzili. Sąd zaznaczył także, że przyjęty przez 

ustawodawcę w § 10 ust. 3 rozporządzenia o COVID-19 sposób weryfikacji 

podmiotów uprawnionych stanowi niewątpliwie środek służący usprawnieniu 

postępowań w sprawach o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu 

składek ubezpieczeniowych za poszczególne okresy. Ma on charakter 

domniemania prawnego zakładającego, że wpis w rejestrze podmiotów REGON 

odpowiada stanowi rzeczywistemu, przy czym podkreślenia wymaga, 

że domniemanie to nie ma charakteru niewzruszalnego, w związku z czym nic nie 

stoi na przeszkodzie przeprowadzenia przeciwdowodu na przedmiotową 

okoliczność. 

Nadto, zdaniem Sądu, brak jest przekonywujących argumentów prawnych 

przemawiających za brakiem możliwości podważenia ustaleń poczynionych przez 

organ w oparciu o ww. domniemanie, za jego wzruszalnym charakterem przemawia 

także odwołanie się do brzmienia przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Dane pozyskiwane przez ZUS w trybie określonym w § 10 ust. 

3 rozporządzenia o COVID-19 stanowią bowiem dokument urzędowy w rozumieniu 

art. 76 § 1 k.p.a., a zgodnie z art. 76 § 3 k.p.a. możliwe jest przeprowadzenie 

dowodu przeciwko treści dokumentu urzędowego. Na marginesie zaznaczyć należy 

wszakże, iż przepisy zarówno rozporządzenia o COVID-19, jak i art. 31zo-zx ustawy 

o COVID-19, do których rozporządzenie odsyła, w żaden sposób nie wyłączyły 

stosowania art. 76 k.p.a. 

W ocenie Sądu w realiach rozpatrywanej sprawy, wobec wskazania przez 

skarżącego we wniosku inicjującym postępowanie w sprawie, iż prowadził 

on działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 77.21.Z - „Wypożyczenie 

i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego"., co stało w sprzeczności z kodem 
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PKD przeważającej działalności skarżącej ujawnionym w rejestrze CEIDG, ZUS 

powinien był przeprowadzić postępowanie dowodowe wzywając płatnika 

do wykazania wskazanej przez nią okoliczności. Jak już zauważono domniemanie 

prawne ustanowione przez ustawodawcę w § 10 ust. 3 rozporządzenia o COVID-

19 nie ma bowiem charakteru niewzruszalnego. 

Zdaniem Sądu organ nie zbadał i nie ustalił ww. okoliczności, błędnie poprzestając 

jedynie na ocenie danych uzyskanych z rejestru CEIDG, w związku z uprzednim 

dokonaniem błędnej wykładni regulacji § 10 rozporządzenia o COVID-19. 

Obowiązkiem ZUS w powyższym zakresie, mając przy tym na uwadze także treść 

art. 77 § 1 k.p.a., było wyczerpujące zebranie i rozpatrzenie całego materiału 

dowodowego, pozwalającego na ustalenie charakteru przeważającej działalności 

rzeczywiście prowadzonej przez stronę. Przedmiotowa okoliczność pozostaje 

bowiem kluczowa dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. 

Niezależnie od tego WSA w Krakowie zaznaczył, że ani ustawa o statystyce 

publicznej, ani też rozporządzenie o COVID-19, czy sama ustawa o COVID-19, 

nie zawierają definicji wyrażenia „przeważająca działalność gospodarcza". 

Wyjaśnia je dopiero rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. 

w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 

i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009). W § 9 owego rozporządzenia nawiązano 

do poziomu przychodów z poszczególnych rodzajów działalności danej jednostki 

statystycznej - do procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności 

w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży lub, jeżeli nie jest możliwe 

zastosowanie tego miernika, na podstawie udziału pracujących, wykonujących 

poszczególne rodzaje działalności, w ogólnej liczbie pracujących. 

Tym bardziej o przeważającej działalności nie może zatem świadczyć sam wpis 

do rejestru podmiotów REGON, ponieważ przepisy regulujące funkcjonowanie 

tej ewidencji określają warunki, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie, kiedy 

i jaka działalność może być uznana za przeważającą. Decyduje jednak o tym 

podmiot składający oświadczenie wiedzy, w oparciu o wytyczne określone w ww. 

rozporządzeniu. Dlatego też dokonując wykładni § 10 rozporządzenia o COVID-19 

nie można przy tym pominąć powyżej przedstawionego znaczenia pojęcia 

przeważającej działalności, jeżeli podważona zostanie aktualność wpisu w rejestrze 

podmiotów REGON. 
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3. Wydział II 

 

W wydziale II Ogólnoadministracyjnym Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie w 2021 r. najwięcej spraw wpłynęło z zakresu 

budownictwa i nadzoru architektoniczno-budowlanego (532 sprawy), 

zagospodarowania przestrzennego (320 spraw), wywłaszczeń i zwrotów 

nieruchomości (164 sprawy), ochrony środowiska i ochrony przyrody (136 spraw). 

Mniej liczną grupę stanowiły sprawy z zakresu gospodarki wodnej (83 sprawy), 

gospodarki mieniem państwowym i komunalnym (68 spraw), rolnictwa i leśnictwa 

(58 spraw), informacji publicznej (41 spraw). 

W  2021 r. niemalże wszystkie sprawy rozpoznane zostały na posiedzeniach 

niejawnych. I tak, do dnia 22 września 2021 r. Sąd orzekał wyłącznie 

na posiedzeniach niejawnych, co zdeterminowane było przepisem art. 15zzs4 ust. 

3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1842 z późn. zm.), brakiem możliwości technicznych przeprowadzania rozpraw 

na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku oraz 

zarządzeniem nr 61 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 

z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw.  

 W związku z nowelizacją cytowanego art. 15 zzs4 ustawy covidowej, 

wprowadzoną art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1090) 

oraz uzyskaniem możliwości technicznych przeprowadzania rozpraw na odległość, 

począwszy od dnia 22 września 2021 r. (wcześniej wyznaczone sprawy 

rozpoznawane były w dotychczasowym trybie)  -  rozpoznano 15 spraw 

na rozprawie zdalnej. Były one wyznaczane w przypadkach, gdy wszystkie strony 

postępowania wskazały adres elektroniczny przypisany do systemu Elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.  Ta niewielka  ilość spraw 

załatwionych w ten sposób spowodowana była specyfiką spraw rozpoznawanych 

w Wydziale II - wielością stron w postępowaniach sądowych. 
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Budownictwo i nadzór architektoniczno-budowlany 

 

Wykładnia przepisu art. 12 „ustawy covidowej”  

 Liczne wyroki dotyczyły interpretacji przepisu art. 12 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), 

który wyłącza zastosowanie między innymi przepisów ustawy Prawo budowlane 

w stosunku do „projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania 

i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku 

z przeciwdziałaniem COVID-19”. Przykładowo, w wyroku sygn. II SA/Kr 72/21 Sąd 

wskazał, że „przeciwdziałanie COVID-19" musi być interpretowane niezwykle 

rygorystycznie i zawężająco. Zdaniem Sądu budowa kolejnego (oprócz 

już posiadanego) domu jednorodzinnego nie służy zwalczaniu zakażenia, 

zapobieganiu jego rozprzestrzeniania się, profilaktyce, jak również nie zwalcza 

skutków, w tym społeczno-gospodarczych, tej choroby. Podobny pogląd wyraził Sąd 

w wyroku wydanym w sprawie sygn. II SA/Kr 252/21, dotyczącej robót budowlanych 

związanych ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele 

mieszkalne. W wyroku sygn. II SA/Kr 547/21 Sąd stwierdził, że należy przyjąć taką 

wykładnię art. 12 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy COVID-19, zgodnie z którą 

dopuszczalne jest projektowanie, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie 

i rozbiórka obiektów budowlanych poza prawem budowlanym, poza ustawą 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poza ustawą o ochronie 

zabytków, o ile działania te służą bezpośrednio, a nie tylko ewentualnie 

przeciwdziałaniu COVID-19, a więc związane są ściśle z zapewnieniem 

funkcjonowania obiektów przeznaczonych np. na potrzeby służby zdrowia, takich 

jak szpital, przychodnia, poczekalnia, punkt szczepień, jak i zakładów 

produkujących środki lecznicze, higieniczne itp. Wykluczone jest natomiast objęcie 

tą regulacją np. budowy budynków zamieszkania zbiorowego, w tym hoteli, 

pensjonatów, schronisk, domów opieki, internatów itd., nawet jeśli przewiduje 

się w nich podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 

w tym możliwość odbywania kwarantanny. W tym przypadku bowiem wybudowanie 
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obiektu tylko pośrednio jest związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

Status strony postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia na budowę  

 W wyroku sygn. II SA/Kr 836/21 Sąd zaakcentował, że wykonywanie prawa 

zabudowy musi uwzględniać uzasadnione interesy osób trzecich, a właścicielowi 

sąsiedniej nieruchomości przysługuje ochrona, jeżeli projektowany sposób 

zabudowy koliduje z jego prawnie (a nie jedynie faktycznie) chronionym interesem. 

Wymóg ten podlega kontroli i ocenie organu administracji przed wydaniem 

pozwolenia na budowę. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, uznając, że organ 

nie przeprowadził kontroli projektu budowlanego w powyższym zakresie, gdyż 

w uzasadnieniu decyzji nie odniósł się co do zgodności projektu zagospodarowania 

działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz wymaganiami 

ochrony środowiska, do odległości projektowanej zabudowy od granic działek 

sąsiednich oraz zabudowy na tych działkach, również w aspekcie przepisów 

ochrony przeciwpożarowej, a analiza zacieniania była wyrywkowa. 

 

Kondygnacja podziemna 

 W sprawie sygn. II SA/Kr 1134/20 Sąd kontrolował decyzję w przedmiocie 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę hotelu 

z garażem podziemnym. Uznając zarzuty skargi za uzasadnione wytknął organowi, 

że nie zweryfikował należycie, czy kondygnacja określona w projekcie budowlanym 

jako "-1" jest podziemną, jak w nim wskazano, czy też nadziemną. Wyraził przy tym 

pogląd, że pomimo, iż obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 roku zmieniona 

definicja „kondygnacji podziemnej” z § 3 pkt 17 rozporządzenia Ministra 

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

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pominęła zwrot „zagłębioną 

ze wszystkich stron budynku", to pozostawiając jednak zapis „kondygnację", a nie 

np. „fragment kondygnacji", nadal wymóg „zagłębienia” dotyczy całości kondygnacji, 

a nie jej fragmentu, choć już nie określono, że jest to wymagane w co najmniej 

połowie jej wysokości z każdej strony. Z projektu architektoniczno – budowlanego 
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wynika natomiast, że kondygnacja nazwana podziemną ("-1") nie jest z każdej 

strony, czyli w całości, zagłębiona poniżej poziomu przylegającego do niej terenu 

w co najmniej połowie jej wysokości w świetle. Kwestia właściwego 

zakwalifikowania kondygnacji, ma istotne znaczenie dla określenia wskaźnika 

intensywności zabudowy, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego odnosi się do sumy powierzchni całkowitych wszystkich 

kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku. 

 

Umorzenie postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu 

użytkowania  

 W wyroku sygn. II SA/Kr 809/21 Sąd podzielił stanowisko organu, że obowiązku 

zgłoszenia o jakim mowa w art. 71 ust. 4 prawa budowlanego (Dz.U.2020.1333, 

ze zmianami) należy dopełnić przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego lub jego części. W przeciwnym razie zgłoszenie nie wywołuje 

skutków prawnych, czego skutkiem jest oczywisty brak podstaw prawnych i faktycznych 

do merytorycznego rozpatrzenia sprawy, co z kolei oznacza bezprzedmiotowość 

postępowania i konieczność jego umorzenia w oparciu o  art. 105 § 1 K.p.a. 

 

Zaświadczenia o samodzielności lokalu 

 Sprawa sygn. II SA/Kr 700/21 była jedną z licznych spraw w tym roku, 

dotyczących wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu. W zaskarżonym 

postanowieniu, wydanym na podstawie  art. 217 § 1 i § 2, art. 219 K.p.a. w zw. z art. 

2 ust. 1-6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2020 r, 

poz. 532) organ II instancji wskazał na dwie przyczyny odmowy wydania 

zaświadczenia o samodzielności lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne: brak 

dokumentów wymaganych przez art. 2 ust. 1a ustawy o własności lokali oraz brak 

cechy samodzielności lokalu. Sąd, oddalając skargę, zgodził się jedynie z oceną 

pierwszej z wymienionych kwestii dokonaną przez organ. Oceniając samodzielność 

przedmiotowych lokali Sąd opowiedział się za liberalnym podejściem 

co do możliwości wyodrębnienia lokali innych niż mieszkalne, kontynuując linię 
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orzeczniczą prezentowaną wcześniej w wyrokach sygn. II SA/Kr 1429/18, 

II SA/Kr 1407/18, II SA/Kr 403/19 i II SA/Kr 620/21. Tym samym za błędne uznano 

stanowisko organu, że przymiot samodzielności może przysługiwać tylko lokalom 

mieszkalnym posiadającym cechy wskazane w art. 2 ust. 2 ustawy o własności 

lokali oraz lokalom użytkowym, posiadającym te same cechy choć stosowanym 

odpowiednio, natomiast nie można przyznać statusu samodzielnego lokalu 

pomieszczeniom, które nie pełnią funkcji wskazanych przez ustawę. 

 

Egzekucja administracyjna 

 

Powierzchnia zabudowy budynku a wysokość grzywny w celu przymuszenia 

według art. 121 § 5 u.p.e.a. 

W sprawie rozpoznawanej do sygn. akt II SA/Kr 221/21, istotą sporu była 

dokonana przez organy wykładnia „powierzchni zabudowy budynku”, będącej 

jednym z parametrów wyliczenia wysokości grzywny w celu przymuszenia 

do wykonania obowiązki rozbiórki budynku. Organy ustaliły tę wielkość 

na podstawie   prawomocnego wyrzeczenia decyzji nakazującej rozbiórkę (Sąd 

oddalił skargę), a wyliczonej na podstawie rzutu dachu. Skarżąca zarzucała, 

że większa część tak obliczonej powierzchni, to powierzchnia pod zadaszeniem 

podpartym na słupach,  nie posiadającym z trzech stron ścian. W uzasadnieniu 

wyroku, którym uwzględniono skargę, Sąd podkreślił, że przepisy prawa 

budowlanego nie zawierają definicji „powierzchni zabudowy budynku”. Wskazał, 

że przepisy art.29 ust.1 pkt 14 c) pr. bud. oraz art.29 ust.2 pkt 2) pr. bud. posługują 

się pojęciem „wiata o powierzchni zabudowy”,  przepisy art.29 ust.1 pkt 22) pr. bud.  

i  art.29 ust.2 pkt 31) - „przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy”,  

a przepisy art. 29 ust.1 pkt 14 a) i  pkt 16) pr. bud. odwołują się do „powierzchni 

zabudowy  budynków” oraz że są to pojęcia jakościowo różne. Ustawową definicję 

budynku zawiera przepis art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego (Dz. U. 2020.1333 t.j.), 

według którego pod pojęciem budynku należało rozumieć taki obiekt budowlany, 

który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Sformułowanie „wydzielony 
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z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych" należy rozumieć w ten sposób, 

że wydzielenie obiektu budowlanego z przestrzeni za pomocą przegrody 

budowlanej musi być „całościowe", co oznacza że przegrody budowlane muszą 

go oddzielać od przestrzeni z każdej ze stron, gdyż inaczej nie zostanie wydzielony 

z przestrzeni. Należy przy tym zaznaczyć, że przegroda budowlana nie musi 

stanowić jednolitej zamkniętej ściany, mogą się w niej znajdować różnego rodzaju 

otwory, np. drzwi czy okna. Ponieważ posiadanie dachu – przegrody poziomej 

(górnej), a w każdym razie wydzielającej budynek z przestrzeni od góry, stanowi 

kolejną niezależną przesłankę od omawianej, musi w niej chodzić o przegrody 

pionowe (ściany). W § 12 aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609) wskazano, że powierzchnie budynku 

określa się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania 

i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, wymienionej 

w załączniku do rozporządzenia, uwzględniając przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz § 20 

ust. 1 pkt 4 lit. b.  Pierwszy z nich stanowi, że powierzchnię zabudowy budynku 

pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy 

naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony. Drugi z przepisów dotyczy 

powierzchni użytkowej budynków. W załączniku do rozporządzenia „Wykaz polskich 

norm powołanych w rozporządzeniu” wskazano normę PN-ISO 9836 „Właściwości 

użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych 

i kubaturowych”. Norma ta nie zawiera jednakże definicji budynku. W pkt 5 normy 

wskazano, że przedstawiono w nim metodę obliczeń według pomiarów w licu 

przegród budowlanych. Zgodnie zaś z pkt 5.2.2.2 normy powierzchnia zabudowy 

jest wyznaczona przez rzut wymiarów zewnętrznych budynku na powierzchnię 

terenu. Stosownie zaś do pkt 5.1.3.2 normy, jedynie dla obliczenia powierzchni 

całkowitej kondygnacji przekrytych, które nie są zamknięte stałymi przegrodami 

budowlanymi, pomiarów dokonuje się po obrysie rzutu przekrycia. Wykładając 

te sformułowania można zatem przyjąć, że powierzchnia zabudowy to rzut 

zewnętrznych przegród budowalnych zamykających trwale budynek na powierzchni 

terenu. W opracowaniach technicznych przyjmuje się, że do powierzchni zabudowy 

nie wlicza się elementów stojących na słupach drewnianych i słupach murowanych. 

Sąd podkreślił również, że zawarte w cytowanym rozporządzeniu wykonawczym 

do prawa budowlanego  odesłanie do stosowania Polskich Norm  samo z siebie 
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nie może powodować obligatoryjności ich stosowania, gdyż ustawa o normalizacji 

przesądza, że stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Tylko zatem przepis 

rangi ustawowej, którego brak w aktualnie obowiązującym systemie prawnym, 

mógłby nałożyć powszechny obowiązek stosowania Polskiej Normy.  Akt niższego 

rzędu nie może bowiem zmienić postanowień aktu wyższego rzędu, jakim jest 

ustawa o normalizacji. Nie można zatem udzielić jednoznacznej odpowiedzi 

na pytanie, w jaki sposób należy przeprowadzać obmiar powierzchni zabudowy 

budynku. Jest to bowiem w dużej mierze zależne od celu w jakim powierzchnia ta 

jest obliczana. W sytuacji, gdy istotna część obiektu nie posiada ścian i nie jest 

wydzielona z przestrzeni jest to tym bardziej trudne. Przy braku przepisów prawnych 

regulujących zasady pomiaru powierzchni zabudowy budynku, 

nie do zaakceptowania jest sytuacja, że pomiary te mogą być dokonywane 

w sposób dowolny, z uwzględnieniem „części otwartej” albo bez jej wliczenia 

do powierzchni zabudowy, a czego konsekwencje ponosić będzie osoba 

zobowiązana do uiszczenia grzywny w celu przymuszenia. W szczególności, 

w przypadku analizowanego obiektu, zajmującego w rzucie przekrycia około 

200 m2, a w rzucie powierzchni jego części wydzielonej z przestrzeni przegrodami 

budowlanymi około 100% mniej, kwestia sposobu dokonywania pomiaru jest 

niezwykle istotna. W sukurs przychodzi zasada przyjaznej interpretacji przepisów 

(in dubio pro libertate), wprowadzona do polskiego systemu prawa ustawą z dnia 

7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), z dniem 1 czerwca 2017 r., 

w postaci przepisu art. 7a § 1 k.p.a., stanowiąca, że jeżeli przedmiotem 

postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź 

ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości 

co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba 

że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które 

wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. Zdaniem sądu, obowiązkiem organu 

było zatem przyjęcie interpretacji korzystniejszej dla strony, czyli przyjęcie 

założenia, że grzywna w celu przymuszenia winna być obliczona według 

powierzchni zabudowy części obiektu budowlanego, w stosunku do którego 

orzeczono rozbiórkę, a to pomieszczeń wydzielonych z przestrzeni czterema 

ścianami i dachem, spełniającej definicję budynku. 
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Zagospodarowanie przestrzenne 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 W 2021 r. do WSA w Krakowie wpłynęły 74 skargi na uchwały gmin 

w przedmiocie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli nieco 

mniej niż w roku poprzednim. Przykładowo w grupie tych spraw wskazać można 

wyrok wydany w sprawie o sygn. II SA/Kr 571/21, w którym Sąd stwierdził 

nieważność zaskarżonej uchwały w części, tj. w zakresie obszaru oznaczonego 

symbolem ZP.2 oraz w zakresie obszaru oznaczonego symbolem ZPz.3 - w części 

obejmującej działki strony skarżącej. Sąd uznał, że na uwzględnienie zasługiwały 

zarzuty dotyczące nadużycia przez radę miasta władztwa planistycznego przy 

ustalaniu zasad zagospodarowania przestrzeni w tych terenach, w odniesieniu 

do działek skarżącej spółki, znajdujących się w obszarze ZP.2 oraz w odniesieniu 

do określonych działek skarżącej spółdzielni w takim zakresie, w jakim znajdują 

się one na obszarze ZPz.3, gdyż organy planistyczne nie przedstawiły 

wystarczających argumentów wynoszących dobro interesu publicznego nad interes 

indywidualny skarżących. Nie wykazano również, by wprowadzone dotkliwe 

ograniczenia prawa własności mogły być uznane za proporcjonalne. Sąd nie 

podzielił natomiast tezy wywiedzionej przez skarżące o dopuszczalności 

przeznaczenia pod zieleń urządzoną i nieurządzoną, w tym parki, wyłącznie 

terenów miejskich, nie zaś terenów prywatnych. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 W sprawie o sygn. II SA/Kr 912/20 Sąd podzielił argumenty organu nadzoru 

przedstawione w skardze i stwierdził niezgodność uchwały z prawem. Sąd ocenił, 

że zaskarżone studium  narusza ustawowe zasady sporządzania studium oraz tryb 

jego uchwalania, ponieważ Burmistrz nie rozpoznał wszystkich wniosków złożonych 

do sporządzonego studium, do projektu studium nie zostały wprowadzone ustalenia 

wynikające z pozytywnie i częściowo pozytywnie rozpatrzonych przez burmistrza 

uwag złożonych do projektu studium, identyczne uwagi zostały rozstrzygnięte 
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odmiennie, ustalenia studium zezwalają na swobodne łączenie na jednym terenie 

oznaczonym symbolem MNR (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

zagrodowej i usługowej) lub na jednej działce budowlanej różnorodnych funkcji, 

które mogą ze sobą kolidować, co narusza art. 1 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r., wbrew dyspozycji art. 10 ust 2 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. nie wskazano 

w studium na rysunku i w części tekstowej obszarów wymagających zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, w części 

graficznej studium nie wyznaczono stref sanitarnych 150 m od granicy istniejących 

cmentarzy i projektowanego cmentarza, na rysunku studium nie wrysowano 

terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych, w treści studium nie określono 

wskaźników i parametrów urbanistycznych zgodnie z art. 10 ust 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r oraz § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Sąd nie podzielił argumentów gminy, że stwierdzone 

uchybienia należą do „drobnych błędów i omyłek", gdyż wymienione uchybienia są 

istotne (dotyczące trybu i zasad), które nie powinny wystąpić w uchwalonym 

studium. 

 

Uchwała krajobrazowa 

Wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2021 r. sygn. II SA/Kr 1455/20 Sąd stwierdził 

nieważność uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr X/110/19 z dnia 

17 czerwca 2019 roku, podjętej na mocy upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 55) w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego 

Pogórza Wiśnickiego w części dotyczącej par. 3 ust. 1 pkt 2. Sąd podzielił zarzuty 

skargi, że ustanowiony w par. 3 ust. 1 pkt 2 uchwały zakaz likwidowania i niszczenia 

zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, w zakresie, w jakim 

te ograniczenia wykluczają możliwości przywrócenia rolniczego charakteru 

przedmiotowego gruntu - stanowią przejaw nadmiernej, nieproporcjonalnej 

i nierównej ingerencji w prawo własności nieruchomości położonych 

na przedmiotowym obszarze. Wskazał na przewidziane w uchwale wyjątki 

od zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 
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i nadwodnych, w szczególności, że zakaz ten nie dotyczy terenów przeznaczonych 

na cele wydobywania skał i minerałów w uchwalanych miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego lub studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, terenów objętych koncesjami 

na wydobywanie kopalin ze złóż, wykonywania koniecznych prac bezpośrednio 

związanych z robotami budowlanymi dopuszczonymi do realizacji na Obszarze 

przez właściwe organy na podstawie Prawa budowlanego, obszarów 

przeznaczonych pod zabudowę i dopuszczających budowę nowych obiektów 

budowlanych w obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunkach 

zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, a także na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały 

funkcjonowały w obrocie prawnym ostateczne decyzje o warunkach zabudowy. Sąd 

ocenił, że wyjątki przewidziane od ustanowionego zakazu likwidowania i niszczenia 

zadrzewień faworyzują przedsiębiorców wydobywających kopaliny ze złóż oraz 

skały i minerały, a także podmioty prowadzące działalność budowlaną w zakresie 

budowy nowych obiektów budowlanych. Wymienionym podmiotom stworzone 

zostały bowiem prawne podstawy do szerokiej ingerencji w przyrodę, obejmującą 

możliwość usuwania drzew w związku z prowadzoną działalnością wydobywczą lub 

budowlaną. Tymczasem podmioty zamierzające przystosować przedmiotowy teren 

do wykorzystywania go zgodnie z ustanowionym, rolniczym jego przeznaczeniem, 

poprzez likwidację występującego zadrzewienia, pozbawione zostały takiej 

możliwości. Analizowana regulacja stwarza więc stan nieuprawnionego 

zróżnicowania sytuacji prawnej różnych podmiotów w zakresie dopuszczalnego 

wpływu (ingerencji) na środowisko. . 

 

Status strony postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy  

 W wyroku sygn. II SA/Kr 602/21 Sąd zakwestionował stanowisko organu, 

który nie uznał odwołującego się za stronę, ustalając że należąca do niego działka 

usytuowana jest poza obszarem oddziaływania przedmiotowej inwestycji (budową 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego), nie graniczy z jej terenem, inwestycja nie 

będzie powodować negatywnego wpływu na jego nieruchomość i wpływać  

na możliwość jej zabudowy. Sąd wyraził pogląd, że stroną postępowania o ustalenie 
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warunków zabudowy może być także podmiot, którego nieruchomość nie graniczy 

bezpośrednio z terenem inwestycji, który jednak może domagać się ochrony swoich 

praw z uwagi np. na możliwość zacieniania jego nieruchomości, wpływ hałasu, czy 

niedozwolonych immisji. Sąd podkreślił, że zamierzenie inwestycyjne obejmuje 

budownictwo wielomieszkaniowe, które generuje większe uciążliwości niż 

zabudowa jednorodzinna (choćby z uwagi na gabaryty). Status strony 

postępowania nie musi przysługiwać tylko bezpośrednim sąsiadom terenu 

inwestycji. Działka oddzielająca teren zamierzenia od nieruchomości odwołującego 

się jest wąska, a organ nie zbadał czy inwestor nie jest jej właścicielem i czy 

wydzielenie tej działki nie miało w istocie na celu sztucznego ograniczenia kręgu 

stron postępowań administracyjnych 

 

Ustalanie warunków zabudowy dla kilku budynków połączonych garażem 

podziemnym  

 Tak jak w poprzednich latach WSA w Krakowie dalej prezentuje pogląd 

(np. wyrok sygn. II SA/Kr 974/21), że obiekty niepołączone nad powierzchnią ziemi, 

a połączone kondygnacją podziemną stanowią odrębne budynki. W takiej sytuacji 

nie jest dopuszczalne ustalanie warunków zabudowy dla jednego tylko budynku, 

gdy w istocie chodzi o budowę dwóch budynków połączonych garażem 

podziemnym i ewentualnie przewiązką. 

 

Obszar analizowany 

 Zbadanie akt administracyjnych, w których znajdowało się kilka wersji analizy 

urbanistyczno-architektonicznej skłoniła Sąd do wyrażenia w wyroku sygn. 
II SA/Kr 1266/20 oceny, że głównym powodem sporządzania kolejnych wersji 

pierwszej analizy, a następnie opracowanie nowej analizy przez inną osobę 

uprawnioną, było wyłącznie niezadowolenie inwestora ze zbyt niskich – w jego 

ocenie – parametrów planowanej zabudowy. W ostatniej analizie granice obszaru 

nią objętego rozciągnięte zostały w jednym kierunku tak, aby ująć całość obszaru 

stanowiącego kwartał zabudowy wyznaczony ulicami Siemaszki, Pielęgniarek, 
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Prądnicką, oraz budynkiem wielorodzinnym stanowiącym dominantę (dz. 394/1 

i 394/2). W ocenie Sądu rozpatrywanie racji inwestora jest w postępowaniu 

w sprawie ustalania warunków zabudowy koniecznością, jednak nie może 

to prowadzić do instrumentalizacji czynności polegającej na sporządzeniu analizy 

urbanistyczno-architektonicznej. 

 

Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości 

Wyrokiem wydanym w sprawie do sygn. II SA/Kr 271/21 Sąd uchylił 

zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu l instancji o ustaleniu opłaty 

planistycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Organy orzekające obydwu instancji stwierdziły, że będąca 

przedmiotem postępowania umowa zamiany mieści się w pojęciu „zbycie 

nieruchomości", użytym w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a co za tym idzie daje już podstawę do ustalenia jednorazowej 

opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Sąd nie podzielił tego poglądu 

i stwierdził, że przy ocenie zasadności pobrania opłaty planistycznej należy 

uwzględnić nie tyle formę zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku 

z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w niniejszej 

sprawie zamianę), co skutki dokonania tej czynności prawnej. Gdyby bowiem 

okazało się, że w wyniku zbycia nieruchomości nie następuje przysporzenie 

majątkowe po stronie dotychczasowego właściciela tej nieruchomości, to pobranie 

w tej sytuacji opłaty planistycznej przeczyłoby celowi tej daniny, którym jest przede 

wszystkim „podzielenie się" przez właściciela nieruchomości zyskiem jaki osiąga. 

Będąca podstawą faktyczną wymierzonej opłaty planistycznej umowa zamiany 

dotyczyła bowiem nieruchomości o bardzo zbliżonej powierzchni, położonych 

na terenie mającym to samo przeznaczenie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Tak więc w wyniku zamiany doszło do zmiany 

właścicieli nieruchomości, ale organy nie ustaliły, czy na skutek zbycia 

nieruchomości skarżący uzyskał jakiegokolwiek przysporzenie majątkowe 

(korzyść). Sąd wyraził pogląd, że na podstawie art.36 ust.4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) opłata 

planistyczna może być wymierzona w razie spełnienia trzech przesłanek: 1) 
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nie upłynął termin 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały 

się obowiązujące, 2) wartość nieruchomości zbywanej wzrosła w związku 

z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, 3) zbycie nieruchomości 

(przeniesienie własności) implikuje w sposób immanentny uzyskanie przez stronę 

umowy korzyści majątkowej (przysporzenia, zysku). 

 

Informacja publiczna 

 

Dokumenty nie posiadające przymiotu informacji publicznej  

 W sprawie sygn. II SAB/Kr 110/21 rozstrzygnięcie sprawy sprowadzało się 

do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wniosek o udostępnienie pytań 

ze wszystkich egzaminów pisemnych, jakie zostały przeprowadzone w sesji 

zimowej i letniej w latach akademickich 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

na wszystkich wydziałach Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica 

w Krakowie, na studiach stacjonarnych (z wyszczególnieniem, które pytania zostały 

zadane, na którym z egzaminów i z jakiego przedmiotu), dotyczy udostępnienia 

informacji publicznej. Zdaniem Sądu Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, co do zasady, jest podmiotem obowiązanym do udostępniania 

informacji publicznej, jednakże obowiązek ten dotyczy takich danych, które dają się 

zakwalifikować, jako dotyczące spraw publicznych. Pytania egzaminacyjne 

stanowią wyłącznie wewnętrzną dokumentację przebiegu procesu kształcenia 

na uczelni wyższej i nie odnoszą się do spraw publicznych w rozumieniu przepisów 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też żądana informacja nie ma 

charakteru informacji publicznej. 

  

Tożsamość osoby wnioskującej o udostępnienie informacji publicznej 

i skarżącej bezczynność w załatwieniu tego wniosku 

 W wyroku sygn. II SAB/Kr 123/21 Sąd zwrócił uwagę na fakt, że wniosek 

o udostępnienie informacji publicznej został złożony drogą elektroniczną z adresu 
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e-mail jandelichte@gmail.com i nie został w żaden sposób podpisany. 

Wnioskodawca nie wykonał wezwania organu  o podpisanie złożonego wniosku 

z podaniem danych do korespondencji lub o przesłanie go na elektroniczną 

skrzynkę podawczą e-PUAP.  

Skarga na bezczynność w załatwieniu tego wniosku została wniesiona przez osobę 

określoną z imienia, nazwiska i adresu. Ponieważ skarżąca w postępowaniu 

sądowym nie wykazała, że Jan de Lichte jest tożsamy z osobą skarżącej, Sąd 

ocenił, że nie ma ona interesu prawnego we wniesieniu skargi i skargę oddalił. 

 

Informacja publiczna a informacja o środowisku 

 Przedmiotem sprawy toczącej się pod sygn. II SA/Kr 169/21 była odmowa 

udostępnienia informacji publicznej przez nadleśniczego, dotyczącej podmiotów, 

zagadnień i rezultatów zgłaszania przez stronę społeczną postulatów, wniosków 

i uwag dotyczących prowadzenia gospodarki leśnej na terenie nadleśnictwa. 

Zasadniczą kwestią, która w sprawie wymagała rozstrzygnięcia, było ustalenie, czy 

opisane wyżej żądanie udostępnienia informacji powinno być rozpatrzone 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (obecnie Dz. U. 2020 r. poz. 2176, dalej: u.d.i.p.), czy też na podstawie 

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 2021 r. poz. 247, dalej: u.u.i.ś.). Zdaniem 

Sądu, na podstawie art. 1 ust. 2 u.d.i.p należy przyjąć, że podmiotowi 

zobowiązanemu do udostępnienia informacji publicznej nie pozostawiono swobody 

w wyborze trybu udostępniania informacji, gdy żądanie dotyczy informacji mogącej 

stanowić informację publiczną oraz informację o środowisku. Przyznać należy 

w takiej sytuacji pierwszeństwo u.u.i.ś. jako lex specialis wobec u.d.i.p. Kwalifikacji 

w tym względzie powinien dokonać podmiot zobowiązany do udostępnienia 

informacji. Dla ustalenia, czy w określonym przypadku zachodzi podstawa 

do udostępnia informacji publicznej, czy też informacji o środowisku, analizie należy 

poddać dwa aspekty żądania: aspekt podmiotowy, odnoszący się do tego, czy 

adresat wniosku jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji 

publicznej (odpowiednio informacji o środowisku), a także aspekt przedmiotowy, 
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odnoszący się do tego, czy przedmiot żądania stanowi informację publiczną 

(odpowiednio informację o środowisku). Nadleśniczy jest podmiotem 

zobowiązanym do udostępniania informacji w rozumieniu art. 3 pkt 9 lit. c u.u.i.ś., 

a co za tym idzie, może być, co do zasady, podmiotem zobowiązanym 

do udostępniania informacji o środowisku. 

Pojęciem informacji o środowisku można bowiem objąć, w ocenie Sądu, tylko 

te przejawy działalności organu, które bezpośrednio dotyczą stanu środowiska. 

W przedmiotowej sprawie organ przyjął, że żądane przez stowarzyszenie 

informacje nie stanowią żadnego z rodzaju informacji o środowisku, określonego 

w ww. katalogu. Stanowisko to jednak nie może być zaakceptowane, jako że organ 

nie przeanalizował wnikliwie treści wniosku skarżącego, tj. nie ustalił jednoznacznie, 

czy i w jakim zakresie wniosek dotyczy informacji o środowisku, a w jakim 

(ewentualnie) zakresie dotyczy informacji publicznej. Argumentacja organu odnosi 

się do wniosku o udostępnienie informacji publicznej jako całości, tymczasem 

obejmuje on szereg kwestii, które – przynajmniej w części – mogą potencjalnie 

stanowić informację o środowisku. Sąd wyraził pogląd, że jeśli konkretne pytanie 

dotyczy informacji o środowisku, odpowiedź na pytanie to powinna być udzielona 

w trybie u.u.i.ś., jeśli natomiast pozostała część wniosku nie dotyczy informacji 

o środowisku, a jest informacją publiczną, wniosek w tym zakresie powinien 

być rozpatrzony w trybie u.d.i.p. 

 

Wywłaszczenie nieruchomości i zwroty wywłaszczonych nieruchomości 

 

Orzeczenie o zwrocie odszkodowania jako samodzielna część decyzji 

zwrotowej 

 W wyroku sygn. II SA/Kr 232/21 Sąd oddalił skargę na decyzję organu 

odwoławczego, który uchylił decyzję organu I instancji i orzekł merytorycznie 

w zakresie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz uchylił decyzję organu 

I instancji w zakresie orzeczenia, że zwrot następuje nieodpłatnie i w tej części 

przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd ocenił, że organ odwoławczy 

zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wyroku WSA w Krakowie z dnia 27 stycznia 
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2020 r, sygn. akt II SA/Kr 1329/19 w prawidłowy sposób ponownie rozpoznał istotę 

sprawy mając na względzie, że wnioskiem o zwrot objęta została nieruchomość 

wywłaszczona w rozumieniu art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z dnia 2020.11.12), a wniosek 

ten złożyły wszystkie uprawnione osoby - spadkobiercy jej poprzednich 

współwłaścicieli. W zakresie zarzutów skargi odnoszących się do nieprawidłowego 

rozdzielenia orzeczenia o zwrocie nieruchomości i orzeczenia, że zwrot 

nieruchomości następuje nieodpłatnie, przy rozstrzyganiu kasatoryjnym w tej 

drugiej kwestii, Sąd podzielił pogląd wyrażony w orzecznictwie, że zgodnie z art. 

140 ust. 1 i art. 142 u.g.n. decyzja o zwrocie nieruchomości nie musi orzekać 

o zwrocie Skarbowi Państwa lub określonej jednostce samorządu terytorialnego 

wypłaconego odszkodowania, ponieważ oba te elementy stanowią samodzielne, 

z punktu widzenia materialnoprawnego, sprawy administracyjne. 

 

Ochrona środowiska i ochrona przyrody 

 

Opłata za usunięcie drzew 

Przedmiotem sprawy sygn. II SA/Kr 369/21 była decyzja o pobraniu opłaty 

za usunięcie drzewa, wydana w oparciu o ustalenie, że nasadzone w zamian 

drzewo nie zachowało żywotności z przyczyn zależnych od posiadacza 

nieruchomości, po upływie 3 lat od terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie 

nasadzenia zastępczego. Sąd wyjaśnił, że sformułowanie art.84 ust.4 ustawy z dnia 

16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 55) „zachowały żywotność 

po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3” oznacza pierwszy dzień po upływie 

3 lat od dnia wskazanego w decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa jako termin 

wykonania przesadzenia albo nasadzenia zastępczego. Dlatego też uznać należy, 

że zgodnie z art.84 ust.4 ustawy podstawą umorzenia należności z tytułu nałożonej 

opłaty za usunięcie drzew lub krzewów będzie już ustalenie, że w pierwszym dniu 

po upływie okresu próby (upływie 3 lat  od dnia wskazanego w decyzji zezwalającej 

na usunięcie drzewa jako termin wykonania przesadzenia albo nasadzenia 

zastępczego) przesadzone albo nasadzone drzewa i krzewy zachowały żywotność. 
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Drugą podstawą umorzenia tej należności będzie stwierdzenie przez organ, 

że przesadzone albo nasadzone drzewa i krzewy nie zachowały żywotności 

z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Ziszczenie się którejkolwiek 

z tych przesłanek powoduje konieczność wydania decyzji umarzającej 

postępowanie. Nie do przyjęcia byłaby bowiem wykładnia, że w nieokreślonym 

końcową datą czasie, począwszy od dnia upływu okresu próby (czyli upływu 3 lat 

od dnia wskazanego w decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa jako termin 

wykonania przesadzenia albo nasadzenia zastępczego) organ mógłby badać 

żywotność przesadzonych albo nasadzonych drzew i krzewów. Wszak wówczas nie 

byłoby przeszkód, by czynił to również po upływie wielu lat. 

 

Gospodarka wodna 

 

Obliczanie opłaty zmiennej za pobór wód  

 W 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęło 

blisko 30 skarg wniesionych przez Gminę Kęty na decyzje wydane przez Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie określające, za poszczególne kwartały, opłaty zmienne 

za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Młynówki Czanieckiej 

(np. sygn. II SA/Kr 1212/21, II SA/Kr 1053/21, II SA/Kr 814/21, II SA/Kr 857/21, 

II SA/Kr 880/21, II SA/Kr 162/21, II SA/Kr 168/21). Gmina m.in. zarzucała, 

że naliczone opłaty za usługi wodne są nienależne, gdyż Młynówka Czaniecka jest 

urządzeniem wodnym (kanałem) będącym własnością Gminy Kęty, a PGW Wody 

Polskie nie ponosi żadnych kosztów związanych z utrzymaniem tego kanału, 

że do ustalenia opłaty zmiennej przyjęto ilość wód opadowych możliwych 

do odprowadzenia na podstawie pozwolenia wodnoprawnego zamiast ustalenia 

rzeczywistej ich ilości, że  do ustalenia opłaty zmiennej przyjęto wielkość całkowitą 

zlewni, która charakteryzuje się nie tylko powierzchnią utwardzoną (jezdnia, 

chodnik, parking), ale także terenami zielonymi. We wszystkich sprawach poza 

sporem był fakt pozostawania w obrocie prawnym pozwoleń wodnoprawnych 

wydanych dla Gminy Kęty na szczególne korzystanie z wód polegające 
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na odprowadzaniu ścieków opadowych do kanału Młynówki, określających 

powierzchnię zlewni oraz dopuszczalne ilości odprowadzanych ścieków 

(maksymalną godzinową, średnią dobową i maksymalną roczną). We wszystkich 

dotychczas rozpoznanych sprawach skargi zostały oddalone. Przykładowo, 

w wyroku sygn. II SA/Kr 849/21 Sąd stwierdził, że żaden z przepisów ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) 

nie wiąże kwestii opłat z kwestią własności wód, czy też z oceną, jaki podmiot ponosi 

faktyczne koszty utrzymania urządzeń wodnych. Wyjaśnił też, że sprawa nie 

dotyczyła „odwodnienia" w rozumieniu art. 270 ust. 3 ustawy Prawo wodne, lecz 

„odprowadzania do wód - wód opadowych lub roztopowych", o którym mowa w art. 

270 ust. 11 ustawy Prawo wodne. Sąd zwrócił uwagę, że zgodnie z art.552 ust.2g 

ustawy, dodanym ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1722) a obowiązującym od dnia 

20 września 2018 r. zasada ustalania ilości odprowadzonych wód opadowych 

lub roztopowych dotyczyła wyłącznie opłat należnych za okresy kwartalne 

przypadające po jej wejściu w życie, co wprost wynika z art. 6 ustawy nowelizującej. 

Przed tą zmianą brak było w ustawie przepisów szczegółowo określających sposób 

określania ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych jako 

współczynnika koniecznego do obliczenia opłaty zmiennej w sytuacji braku 

urządzeń czy systemów pomiarowych. W ocenie Sądu zastosowanie powinien 

znaleźć art. 75 § 1 k.p.a., zgodnie z którym jako dowód dopuścić należy wszystko, 

co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. 

W świetle tego przepisu brak było przeciwwskazań, by konieczny do obliczenia 

opłaty zmiennej współczynnik ustalić na podstawie informacji uzyskanych 

od podmiotu obowiązanego do uiszczenia opłaty również w okresie sprzed dodania 

ust. 2g do art. 552 ustawy Prawo wodne. Jak wynika z przesłanych do sądu akt 

administracyjnych, Gmina Kęty mimo kilkukrotnych wezwań nie udzielała organowi 

żadnych informacji w zakresie ilości odprowadzonych wód opadowych 

lub roztopowych. W tej sytuacji – wobec faktycznego braku jakichkolwiek 

możliwości ustalenia ilości odprowadzonych wód - organ prawidłowo przyjął dane 

wynikające z pozwolenia wodnoprawnego. Pozytywnie należy też ocenić 

posiłkowanie się danymi archiwalnymi IMGW do weryfikacji ustalonego stanu 

faktycznego. 
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Obowiązek wydania decyzji o wygaśnięciu dotychczasowego pozwolenia 

wodnoprawnego przed ustaleniem opłaty podwyższonej za korzystanie 

z usług wodnych  

Zaskarżoną decyzją kontrolowaną w sprawie sygn. II SA/Kr 1422/20, 

wymierzono stronie skarżącej opłatę podwyższoną za okres II kwartału 2020 r. 

Niekwestionowanym faktem było, że decyzją z dnia 7 lipca 1999 r., na podstawie 

art.20 i 21 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne, udzielono stronie 

skarżącej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody na czas oznaczony – do dnia 

31 grudnia 2020 r.  W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że zgodnie z art.205 ust.1 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2001.115.1229) pozwolenia 

wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich, wydane na 

podstawie ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne wygasały 

w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy, a ich wygaśnięcie stwierdzał, 

w drodze decyzji, wojewoda. Przepis ten nie obejmował zatem swym zakresem 

pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody. Sprawy wynikające z uprzednio 

wydanych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody podlegały przepisom nowej 

ustawy, w tym art.138 ust.1 stanowiącego, że stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie 

lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następowało z urzędu lub na wniosek 

strony, w drodze decyzji. Następnie w dniu 30 lipca 2005 r. weszła w życie ustawa 

z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U.2005.130.1087), która w art.11 wprowadziła regulację, że pozwolenia 

wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód inne niż określone w art. 205 ust. 1 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wydane na okres dłuższy niż 20 lat, 

wygasają po upływie 20 lat od dnia, w którym decyzje o wydaniu pozwolenia 

wodnoprawnego stały się ostateczne. Co istotne, przepis ten nie powtarzał zasady 

z art.205 ust.1 prawa wodnego z 2001 r., że wygaśnięcie pozwoleń wodnoprawnych 

stwierdzano w drodze decyzji. Z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz.U.2020.310 t.j. z dnia 2020.02.26), obowiązującej od dnia 1 stycznia 

2018 r.  wynika, że do pozostających w obrocie prawnym pozwoleń 

wodnoprawnych, wydanych również pod rządami prawa wodnego z dnia 

24 października 1974 r. stosuje się przepisy nowej ustawy. Przepisem art.574 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. derogowano moc prawną ustawy z dnia 18 lipca 2001 

r. - Prawo wodne, w tym jej art.138. Dlatego też przepis ten nie może być aktualnie 
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stosowany. Nowa ustawa nie uchyliła natomiast art.11 ustawy z dnia 3 czerwca 

2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Pozwolenie 

wodnoprawne strony skarżącej z dnia 7 lipca 1999 r. wygasło w lipcu/sierpniu 2019 

r. (nieczytelna data dowodu doręczenia decyzji o udzieleniu pozwolenia 

wodnoprawnego, znajdującego się w przedłożonych aktach administracyjnych). 

Zgodnie z art.418 ust.1 i 2 ustawy stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie 

lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje, w drodze decyzji, wydanej 

z urzędu lub na wniosek, przy czym nie wydaje się decyzji stwierdzającej 

wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku upływu terminu, na który 

pozwolenie zostało wydane. Przedmiotowe pozwolenie nie wygasło z powodu 

upływu okresu, na jaki zostało wydane, a z mocy samego prawa – po upływie 20 lat 

od dnia, w którym decyzja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego stała 

się ostateczna. Tak więc to właśnie przepis art.418 ust.1 aktualnie obowiązującej 

ustawy Prawo wodne stanowi podstawę prawną do wydania deklaratoryjnej decyzji 

o stwierdzeniu wygaśnięcia z mocy samego prawa pozwolenia wodnoprawnego 

na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód, udzielonego 

na gruncie ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne. Ponieważ decyzja 

taka nie została wydana, wymierzenie opłaty podwyższonej było przedwczesne. 

 

Rolnictwo i leśnictwo 

 

Scalanie i wymiana gruntów 

 Sprawy ze skarg na decyzje zatwierdzające projekt scalenia gruntów należą 

do najtrudniejszych spraw rozpoznawanych w Wydziale II ze względu na mnogość 

zagadnień i obszerność akt scaleniowych, częstokroć liczących kilkadziesiąt 

tomów. W sprawie sygn. II SA/Kr 224/21 przedmiotem kontroli Sądu była decyzja 

organu odwoławczego, którą uchylono decyzję organu I instancji w zakresie 

uzgodnień i dopłat pieniężnych dotyczących działek ujawnionych w jednostce 

rejestrowej nr G723 i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi 

pierwszej instancji, a w zakresie odwołań wniesionych przez 18 osób utrzymano 

w mocy zaskarżoną decyzję. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą 
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ją decyzję organu I instancji. Sąd wytknął organowi odwoławczemu, że dysponował 

jedynie częścią akt postępowania administracyjnego, w szczególności nie 

dysponował całością obszernego operatu scaleniowego oraz że naruszona została 

procedura scalenia. Odnosząc się do sentencji zaskarżonej decyzji Sąd stwierdził, 

że przepis art. 138 § 2 K.p.a. pozwala organowi odwoławczemu na uchylenie 

w całości decyzji organu pierwszej instancji, ale nie pozwala temu organowi 

na podział sprawy administracyjnej, jak to miało miejsce w kontrolowanej sprawie, 

gdyż decyzja zatwierdzająca projekt scalenia w sposób kompleksowy rozstrzyga 

jedną sprawę administracyjną, obejmującą krzyżujące się interesy poszczególnych 

uczestników scalenia i sytuacja prawna każdego z uczestników scalenia wpływa 

na ukształtowanie sytuacji pozostałych uczestników. W uzasadnieniu wyroku Sąd 

powołał się na treść notatki znajdującej się w aktach scaleniowych, w której podano, 

że w ramach scalenia zaprojektowano dużo większą sieć nowych dróg 

niż przewidywały założenia obowiązującego planu miejscowego, co spowodowało, 

że w ramach zakładanych przez ustawę o scaleniu gruntów 3-procentowych 

potrąceń wartości szacunkowych wartości nieruchomości nie można było 

zaprojektować wszędzie dróg o szerokościach przewidzianych w planie oraz że „w” 

ramach możliwości projektowych gmina dostała bez ponoszenia kosztów wykupu 

gruntów ok. 12 hektarów więcej niż wykazane w ewidencji gruntów”. Zdaniem Sądu 

treść notatki wzbudza poważne wątpliwości co do uwzględnienia w projekcie 

scalenia obowiązującego planu miejscowego w zakresie dróg. Nadto Sąd wyjaśnił, 

że skoro zgodnie z art.17 ust.2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie 

gruntów (Dz. U. 2018 r. poz. 908)  grunty pod drogi dojazdowe do gruntów rolnych 

lub leśnych wydziela się z gruntów uczestników scalenia, a każdemu z nich 

zmniejsza się przysługujący mu obszar gruntów o część, której wartość szacunkowa 

odpowiada stosunkowi wartości szacunkowej gruntów przeznaczonych 

na wymieniony cel do wartości wszystkich scalanych gruntów, a w myśl art. 17 ust. 

2a ustawy uczestnikom scalenia przysługują dopłaty, które uiszcza gmina, treść 

decyzji wskazuje, że organ wadliwie zastosował zasadę braku dopłat, kierując 

się art. 8 ust. 2 zamiast art. 17 ust. 2a ustawy.  

 

Weterynaria i ochrona zwierząt 
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 Tak jak w poprzednich latach do WSA w Krakowie wpłynęły skargi 

prokuratorów na uchwały gmin w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, wydawane na 

podstawie  art.11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. 

U. z 2020, poz. 638). 

 Orzecznictwo Wydziału nie jest w tym zakresie jednolite. W części orzeczeń 

składy orzekające nie podzieliły zarzutów skarg wniesionych przez prokuratorów 

co do zakresu szczegółowości zapisów, jakie w uchwałach powinny się znaleźć. 

Przykładowo, w sprawach sygn. II SA/Kr 104/21, II SA/Kr 835/21, II SA/Kr 115/21 

zakwestionowano zapisy uchwał, w których poprzestano na łącznym określeniu 

środków przeznaczonych na realizację wszystkich zadań programu, 

bez rozdysponowania ich na poszczególne zadania (cele), co było powodem 

stwierdzenia ich  nieważności. W części orzeczeń składy orzekające doszły 

do przekonania, że brak taki jest brakiem nieistotnym i jako taki nie skutkuje 

stwierdzeniem nieważności uchwały (sygn. akt  II SA/Kr 92/21, II SA Kr  1004/21, 

II SA/Kr 67/21). 

 

Łowiectwo 

 W sprawie sygn. II SAB/Kr 211/21 Sąd odrzucił skargę na bezczynność 

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie w sprawie 

z wniosku o wydanie kopii dokumentów dotyczących stażu kandydackiego 

skarżącego na członka Polskiego Związku Łowieckiego. W uzasadnieniu Sąd 

wskazał, że zgodnie z art. 32 ust. 1i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo 

łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem 

osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką przez hodowlę 

i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony przez regulację 

liczebności populacji zwierząt łownych. Z przepisów ustawy Prawo łowieckie 

wynika, że do postępowania dotyczącego uzyskania uprawnień do wykonywania 

polowania nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania 

administracyjnego (por. art. 42 prawa łowieckiego). Brak zatem było podstaw 

prawnych do załatwienia wniosku o wydanie dokumentów przez Zarząd Okręgowy 

Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie w formie decyzji, postanowienia albo 
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aktu lub czynności wymienionych w art.3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.., jako złożonego 

w sprawie nie mającej charakteru publicznoprawnego. 

 

Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym 

 

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 

 W sprawie o sygn. II SA/Kr 1118/21 przedmiotem kontroli Sądu było 

postanowienie o odmowie wydania skarżącym zaświadczenia o przekształceniu 

z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

(wydane na podstawie art.219 K.p.a. w związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - Dz. U. z 2020 r., poz. 139), 

wobec ustalenia, że część przedmiotowej działki zajęta jest pod pas drogowy drogi 

publicznej ul. Seweryna Udzieli, stanowiącej drogę gminną, co wyłącza ją z obrotu 

prawnego. We wszystkich sprawach rozstrzygniętych przez WSA w Krakowie 

w 2020 r. składy orzekające uchyliły tożsame postanowienia odmowne dotyczące 

tej samej nieruchomości, oceniając, że ustalenie organów, iż jej część zajęta jest 

pod pas drogowy drogi publicznej, nie ma potwierdzenia w zebranym przez organy 

materiale dowodowym (sygn. II SA/Kr 1500/19, II SA/Kr 1570/19, II SA/Kr 1501/19). 

W sprawie sygn. II SA/Kr 1118/21 Sąd nadto wyjaśnił, że skoro w wykazie aktów 

prawa miejscowego wydanych przez Radę Narodową Miasta Krakowa przed dniem 

wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę 

o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 

(Dz.U.1990.32.191) i nadal obowiązujących na obszarze gminy, ustalonym przez 

Radę Miasta Krakowa,  nie została wymieniona uchwała Nr 103 z dnia 28 maja 1986 

r. (zaliczająca ul. Seweryna Udzieli do kategorii dróg lokalnych miejskich), oznacza 

to, że utraciła ona moc obowiązującą. Zatem bez względu na przebieg ulicy 

Seweryna Udzieli, nawet gdyby wiodła ona po przedmiotowej działce (na co zresztą 

nie wskazuje materiał dowodowy sprawy), na pewno od dnia 18 stycznia 1991 r. 

nie istniał żaden akt prawny nadający ulicy Seweryna Udzieli w granicach tej działki 

(o ile by tę działkę zajmowała) kategorię drogi publicznej. Jeżeli tak, to przyjęte 
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przez organy powody odmowy wydania skarżącym żądanego zaświadczenia 

nie istnieją. Stanowisko to zostało również zaakceptowane w wyroku sygn. 

II SA/Kr 1117/21. 

 

Bezczynność i przewlekłość postępowania 

 Aktualna wciąż sytuacja epidemiczna znalazła odzwierciedlenie w licznych 

wyrokach wydanych w roku 2021 r. Na przykład w sprawie sygn. II SAB/Kr 23/21 

Sąd oceniał prowadzone przez organ administracji publicznej postępowanie pod 

kątem przewlekłości. Stwierdzając przewlekłość postępowania wyłączył jednakże 

okres obowiązywania art. 15 zzs ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.), czyli okres od 31 marca 2020 do 16 

maja 2020 r.  

 

Zagadnienia procesowe wyłaniające się na tle stosowania p.p.s.a. 

 Przedmiotem kontroli w sprawie o sygn. II SA/Kr 1158/18 było postanowienie 

o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania nakazu rozbiórki 

rozbudowanej części hotelu. Dopiero na etapie skargi do WSA skarżąca (która była 

inwestorem i na którą wystawiono tytuł wykonawczy oraz nałożono grzywnę w celu 

przymuszenia) podniosła, że od 2015 roku nie jest właścicielką nieruchomości, 

której dotyczy nakaz rozbiórki.  Sąd oddalił wniosek skarżącej o zasądzenie kosztów 

postępowania na podstawie art. 206 p.p.s.a. Sąd ocenił, kierując się swobodnym 

uznaniem kształtowanym własnym przekonaniem, poczuciem sprawiedliwości oraz 

analizą okoliczności rozpoznawanej sprawy, że konieczność uchylenia 

zaskarżonego postanowienia wynikła z wieloletniego ukrywania istotnego elementu 

stanu faktycznego przez skarżącą tj. faktu zbycia nieruchomości. Organ 

odwoławczy nie miał żadnych podstaw by zakładać, że nastąpiła zmiana właściciela 

nieruchomości. W tej sytuacji nie ma podstaw do tego, aby koszty postępowania 

zwracane były skarżącej ze środków publicznych. 
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Stosowanie art.153 p.p.s.a. 

Wyrokiem w sprawie o sygn. II SA/Kr 1307/20, po dokonaniu oceny, że organ 

odwoławczy nie zastosował się do wiążącej oceny prawnej wyrażonej 

w prawomocnym wyroku z dnia 17.12.2019 r. (sygn. akt II SA/Kr 1068/19),  

uchylono zaskarżoną decyzję w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Sąd 

wskazał, że zasadniczym obowiązkiem organu odwoławczego w ponowie 

prowadzonym postępowaniu miało być ustosunkowanie się do zagadnienia 

związanego z bezpieczeństwem w zakresie korzystania z drogi publicznej z uwagi 

na wnioskowaną przez inwestora zmianę sposobu zagospodarowana terenu, 

w szczególności, czy podawane przez inwestora prognozy w zakresie wielkości 

ruchu występującego na drodze (37 samochodów) odnoszą się do ilości 

występującej w miesiącu, czy też jest to wartość dzienna, jak również jaki - w ocenie 

ZIKiT - wpływ na istniejący na przedmiotowym obszarze układ drogowy będzie 

miało wprowadzenie dodatkowego ruchu kołowego, wygenerowanego przez 

planowaną inwestycję w kontekście możliwości zapewnienia prawidłowej 

i bezpiecznej obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji, zważywszy 

że ta kwestia nie została wyjaśniona, gdyż organ odwoławczy nie czekał 

na odpowiedź na to pytanie i przedwcześnie wydał kontrolowaną decyzję. Zdaniem 

Sądu uzupełnienia ocen i ustaleń nie zostały jednak należycie zrealizowane przez 

organ odwoławczy, czym naruszono art. 153 p.p.s.a. w zw. z art. 7 i art. 77 par. 1 

k.p.a. Kolegium Odwoławcze oparło bowiem obecne swoje rozstrzygnięcie 

na pozyskanej od zarządcy drogi opinii – piśmie Zarządu Dróg Miasta Krakowa 

z dnia 22.06.2020 r. Stanowisko tam wyrażone odwołuje się jednak jedynie 

do poprzedniej, sporządzonej w sprawie opinii tego organu, powielając zarazem 

wniosek o braku występowania zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu przez 

zwiększony na drodze ruch powstały w związku z realizacją spornej inwestycji. Sąd 

wytknął organowi, że w kierowanym przez SKO w Krakowie do Zarządu Dróg Miasta 

Krakowa piśmie o uzupełnienie wydanej w sprawie opinii dotyczącej obsługi 

komunikacyjnej przedsięwzięcia w aspekcie generowanego ruchu – nie wskazano 

żadnych konkretnych okoliczności, których wyjaśnienie zalecił WSA w Krakowie 

w wyroku z dnia 17 grudnia 2019 r., a które powinny być przedmiotem nowych ocen 

zarządcy drogi. W przedmiotowym piśmie Kolegium podano jedynie, że „zarządca 

drogi nie wypowiedział się w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
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drogowego dodatkowo generowanego przez planowaną inwestycję", nadto 

wskazując, że z obszernym uzasadnieniem wyroku sądu w tej spawie można 

zapoznać się w portalu orzeczeń sądowych. 

 

Zagadnienia procesowe wyłaniające się na tle stosowania K.p.a. 

 

 W wyroku sygn. II SA/Kr 641/21 Sąd oddalił skargę na decyzję, którą 

odmówiono uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ostatecznej w sprawie 

wydania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej części działki. 

W przedmiotowej sprawie skarżący powołał się na zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jako przesłankę wznowienia wskazaną w art. 

145 § 1 pkt 5 K.p.a., czyli ujawnienie się istotnych dla sprawy nowych okoliczności 

faktycznych lub nowych dowodów istniejących w dniu wydania decyzji, nieznanych 

organowi, który wydał decyzję. Sąd podzielił stanowisko organu, że zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zmianą prawa, nie zaś 

zmianą faktu (okoliczności faktycznej), a co więcej zmiana ta nastąpiła już 

po wydaniu ostatecznej decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej części 

działki, zatem nie istniała w dacie wydania kwestionowanej decyzji.   

 

 

4. Wydział III  

 

 

ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882)  

wypłata funkcjonariuszom policji wyrównania ekwiwalentu pieniężnego 

za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku ze zwolnieniem ze służby 
 

W 2021 r. podobnie, jak w roku poprzednim, wpłynęło kilkadziesiąt spraw 

dotyczących odmowy wypłaty funkcjonariuszom policji wyrównania ekwiwalentu 
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pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku ze zwolnieniem 

ze służby.   

W wielu wyrokach np. z dnia  22 kwietnia 2021 r. sygn. akt III SA/Kr 167/21, 

17 czerwca 2021 r. sygn. akt III SA/Kr 43/21 czy z dnia 28 września 2021 r. sygn. 

akt III SA/Kr 586/21, sąd uwzględnił skargi wskazując, że świadczeniem 

ekwiwalentnym za dzień niewykorzystanego urlopu funkcjonariusza jest 

wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. Na skutek wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018  r. sygn. akt K 7/15, art. 115a ustawy 

o Policji utracił z dniem 6 listopada 2018 r. (data publikacji Dz.U.2018.102) moc 

obowiązującą w takim zakresie, w jakim określał on współczynnik ułamkowy 1/30 

uposażenia policjanta, jako podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu 

za niewykorzystany urlop. Przepis ten nie został wyeliminowany z systemu 

prawnego w całości, co oznacza, że organ administracji publicznej musi 

zrekonstruować treść tego przepisu zgodnie z powołanym wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego. Dlatego stosując obecnie art. 115a ustawy o Policji i dokonując 

wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop organy powinny uwzględnić, 

że świadczeniem ekwiwalentnym za dzień niewykorzystanego urlopu jest 

wynagrodzenie nie w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia 

zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należne na ostatnio 

zajmowanym stanowisku służbowym, lecz w wysokości jednego dnia roboczego.  

Oceny powyższej, zdaniem WSA w Krakowie, nie zmienia fakt nowelizacji 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Sąd uznał bowiem, że art. 9 ust. 1 ustawy 

z 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb 

mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 

r. poz. 1610) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub 

dodatkowy za okres przed dniem 6 listopada 2018 r. ustala się na zasadach 

wynikających z przepisów ustawy o Policji w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

6  listopada 2018 r., a nie w wysokości wynikającej z przepisów ww. ustawy. 

Odwołanie się przez ustawodawcę do zasad, a nie do wysokości 1/30 części 

miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym 

należnego policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym oznacza, 

że ustawodawca nie powtórzył niekonstytucyjnych zapisów tej ustawy, wbrew 
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wyrokowi TK z dnia 30 października 2018 r. i nie nakazał stosowania do obliczania 

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z okresu przed 6 listopada 2018 r. (czyli 

sprzed daty publikacji orzeczenia TK) uregulowań, które utraciły moc w wyniku ww. 

wyroku. Sąd uznał, że przyjęcie za prawidłową wykładnię przepisów przejściowych 

zastosowaną przez organ w przedmiotowej sprawie oznaczałoby istnienie zjawiska 

tzw. "wtórnej niekonstytucyjności", które polega na tym, że ustawodawca powtarza 

rozwiązania normatywne uznane już raz za niekonstytucyjne (K. Kos, O pojęciu 

wtórej niekonstytucyjności prawa, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2018, nr 2 (42), 

s. 21). Oznaczałoby to, że ustawodawca przepisami przejściowymi próbuje 

ograniczyć zakres zastosowania wyroku Trybunału, a nadto narusza konstytucyjną 

zasadę powszechnej mocy obowiązującej wyroków TK, które wiążą również 

ustawodawcę. Dlatego wykładnię ww. przepisów, dokonaną przez organy policji, 

Sąd uznał za błędną. Zdaniem Sądu zasady, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach oznaczają konieczność wzięcia pod uwagę, przy 

wykładni przepisu art. 115a ustawy o Policji, wyroku TK z 30 października 2018 r. 

sygn. akt K 7/15, na co wielokrotnie już zwracały uwagę wojewódzkie sądy 

administracyjne i NSA, jak również ustawodawca w uzasadnieniu projektu ww. 

nowelizacji ustawy o Policji dokonanej ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. Wskazał 

bowiem, że projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań prawnych mających 

na celu wdrożenie wyroku TK z dnia 30  października 2018 r., sygn. K 7/15, 

w którym Trybunał orzekł, że art. 115a ustawy o Policji w zakresie, w jakim ustala 

wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu 

wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego 

uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 zd. drugie 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Prawo miejscowe  
 

uchwały w sprawie statutów sołectw – skutki braku konsultacji społecznych; 

W całej serii orzeczeń zapadających na skutek skarg wnoszonych przez 

prokuratorów poszczególnych jednostek prokuratury (np. wyroki: z dnia 3 listopada 
2021 r. od sygn. akt III SA/Kr 956/21 do sygn. akt III SA/Kr 962/21) Sąd stwierdził 
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nieważność w całości uchwał w przedmiocie statutów sołectw z uwagi 

na niepodjęcie uchwały w przedmiocie konsultacji społecznych 

i nieprzeprowadzenie tych konsultacji. W  uzasadnieniu wyroków wskazał, 

że konsultacje przeprowadza się zgodnie z postanowieniami uchwały rady gminy 

ustalającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji. Wymagane jest najpierw 

podjęcie uchwały w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami, a następnie faktyczne 

przeprowadzenie takich konsultacji. O  legalności działania organu rozstrzyga to, 

czy konsultacje poprzedzające określenie organizacji i zakresu działania jednostki 

pomocniczej odrębnym statutem przeprowadzone zostały na podstawie regulacji 

zawartych w uchwale określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami, stosownie do art. 5a ust. 2 ustawy o z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). 

 

uchwały w przedmiocie zespołu interdyscyplinarnego; 

Na skutek wnoszonych skarg przez prokuratorów - podobnie jak w 2020 r., 

Sąd stwierdzał nieważność zaskarżonych uchwał (np. wyroki: z dnia 8 marca 2021 

r., sygn. akt III SA/Kr 1283/20; z dnia 8 czerwca 2021 r. sygn. akt III SA/Kr 101/21 

i sygn. akt III SA/Kr 215/21). Orzekając w ww. sprawach Sąd uznał, że: 

1) uchwały podejmowane na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 

2005  r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 

ze zm.) określające tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania są aktami prawa miejscowego i dlatego brak publikacji takiej 

uchwały skutkuje stwierdzeniem nieważności w trybie art. 147 § 1  p.p.s.a; 

2) przekroczenie upoważnienia ustawowego, o którym mowa art. 9 a ust. 15 

ww. ustawy, poprzez wprowadzenie zapisów sprzecznych z ustawą lub 

modyfikujących te zapisy stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności 

uchwały w trybie art. 147 § 1 p.p.s.a; 

3) dopuszczalne jest wskazywanie w uchwale, że członkowie zespołu 

interdyscyplinarnego powinni składać oświadczenia w formie pisemnej 
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o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w ramach 

pracy w zespole, pod rygorem odwołania członka zespołu; 

4) powtórzenie w uchwale zapisów ustawy, jeżeli nie modyfikuje tych zapisów, 

nie uzasadnia stwierdzenia nieważności uchwały. 

 

uchwały w przedmiocie zasad organizowania pogrzebu;  

Serią wyroków z dnia 8 listopada 2021 r. o sygn. akt III SA/Kr 796/21; 

III SA/Kr 1022/21; III SA/Kr 922/21; III SA/Kr 832/21 oraz z dnia 14 grudnia 221 r., 

III SA/Kr 914/21 Sąd oddalił skargi prokuratora na podejmowane przez rady gminy 

uchwały w przedmiocie zasad organizowania pogrzebu w danej gminie. Prokurator 

zarzucił, że zaskarżone uchwały nie powinny w ogóle być publikowane w dzienniku 

urzędowym, ponieważ nie miały charakteru prawa miejscowego, nadto organy 

gminy wykroczyły poza kompetencje do stanowienia zaskarżonych w tej uchwale 

przepisów (powtórzenia ustawowe, określenie kręgu osób uprawnionych 

do pochówku itp.). WSA w Krakowie wskazał, że zaskarżone uchwały były aktami 

prawa wewnętrznie obowiązującego, skierowanymi bezpośrednio do jednostki 

działającej w ramach struktury jednostki samorządu terytorialnego (gminny ośrodek 

pomocy społecznej) i powołał się na orzecznictwo NSA (wyrok z dnia 30 czerwca 

2016 r., I OSK 258/16) przyjmując, że organy samorządu terytorialnego posiadają 

szerszy zakres swobody przy stanowieniu prawa wewnętrznego niż organy 

wydające rozporządzenia. Stwierdzono też, że w zaskarżonych uchwałach, 

w żadnym z ich fragmentów, nie użyto określenia, że akt ten stanowi „prawo 

miejscowe", dlatego też faktyczna jego publikacja w dzienniku urzędowym nie 

mogła być przyczyną uwzględnienia skargi.  

 

odwołanie dyrektora jednostki samorządowej - dyrektora samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

 W wyroku z dnia 9 lutego 2021 r. sygn. akt III SA/Kr 999/20 Sąd uznał, 

że pomimo że uchwała podejmowana na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy 

o samorządzie powiatowym nie jest decyzją administracyjną i w związku z tym 
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w postępowaniu poprzedzającym jej wydanie nie znajdują zastosowania wprost 

przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, to nie zmienia to faktu, że jedną 

z podstawowych gwarancji procesowych w jakimkolwiek prowadzonym 

postępowaniu administracyjnym toczącym się przed właściwymi organami 

administracji jest zapewnienie stronom przez te organy możliwości czynnego 

udziału w postępowaniu. W ugruntowanym orzecznictwie sądowoadministracyjnym 

podkreśla się, że szczególny skutek aktu organu administracji publicznej, jakim jest 

odwołanie kierownika jednostki organizacyjnej powiatu w trybie natychmiastowym, 

pociąga za sobą uznanie, iż niezależnie od formy aktu i jego nazwy (decyzja, 

uchwała, zarządzenie), konieczne jest zawsze zapewnienie możliwości 

wypowiedzenia się przez zainteresowanego, którego dotyczy postępowanie 

na każdym jego etapie oraz należyte uzasadnienie podjętego aktu. Uwzględniając 

charakter prawny uchwały o zwolnieniu kierownika jednostki organizacyjnej 

powiatu, obowiązek taki należy wyprowadzić bezpośrednio z przepisu art. 2 

Konstytucji RP, statuującego zasadę demokratycznego państwa prawnego oraz 

z art. 16 Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, przyjętego przez Parlament 

Europejski w formie rezolucji w dniu 6   września 2001 r., stanowiącego o prawie 

każdej jednostki do wysłuchania i złożenia wyjaśnień. Ponadto Sąd wskazał, 

że w sytuacji, w której organ samorządu działa w zakresie możliwości wyboru 

różnorodnych sposobów wykonania danego zadania publicznego, wybór 

konkretnego sposobu załatwiania danych spraw musi wynikać z uzasadnienia. 

Dlatego uznano, że skoro odwołanie bądź nieodwołanie ze stanowiska dyrektora 

nie było zdeterminowane przepisem ustawy a oceną jego pracy przez organ 

tworzący podmiot leczniczy, to ocena ta powinna znaleźć się w motywach podjętej 

uchwały. Ponieważ przepisy prawa materialnego poprzestają na ustanowieniu 

normy kompetencyjnej ale nie określają przesłanek odwołania dyrektora, 

uzasadnienie uchwały spełnia zasadniczą rolę w procesie kontroli zaskarżonego 

rozstrzygnięcia. I nie jest to kontrola zasadności przesłanek którymi kierował się 

organ (np. przez ustalenie, czy rzeczywiście odwołana osoba dopuściła się działań 

albo zaniechań wskazanych w treści uzasadnienia uchwały i z jakich powodów), ale 

kontrola, czy podejmując uchwałę o odwołaniu dyrektora organ podał 

udokumentowane motywy, którymi się kierował, czy też uczynił to bez żadnego 

uzasadnienia bądź podał jedynie ogólnikowe uzasadnienie nie poparte 

dokumentami oraz analizą wszystkich racji, w tym stanowiska odwoływanego. 
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Pomoc społeczna  

świadczenia pielęgnacyjne a prawo do emerytury lub renty – ustawa z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) 

 W licznych wyrokach, między innymi w wyrokach z dnia 22 kwietnia  2021 r., 

sygn. akt III SA/Kr 1360/20, 26 kwietnia 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 58/21 oraz 

z dnia 7 września 2021 r. sygn. akt: III SA/Kr  411/21 i III SA/Kr  442/21, Sąd, biorąc 

pod uwagę że celem świadczenia pielęgnacyjnego jest rekompensowanie braku 

dochodów z pracy zarobkowej z powodu sprawowania opieki nad 

niepełnosprawnym członkiem rodziny, uznał, że odmowa przyznania skarżącym 

świadczenia z uwagi na ustalone wcześniej prawo do emerytury lub renty 

w wysokości niższej niż obecna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest 

niezgodne z prokonstytucyjną wykładnią przepisu art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy 

o świadczeniach rodzinnych.  

Z uwagi na stanowisko NSA wyrażone np. w wyroku z dnia 24 lutego 2021 r. sygn. 

akt I OSK 2478/20, WSA w Krakowie wskazał, że osoba, która spełnia warunki 

do przyznania wyższego świadczenia pielęgnacyjnego i chce je otrzymać, a pobiera 

emeryturę, powinna móc dokonać wyboru jednego z tych świadczeń przez 

rezygnację z pobierania świadczenia niższego (co zastępuje dotychczasowe 

rozwiązanie, tj. wypłatę różnicy pomiędzy wysokością świadczenia a emerytury). 

Wybór może zrealizować przez złożenie do organu rentowego wniosku 

o zawieszenie prawa do emerytury. Skoro zawieszenie prawa do emerytury 

skutkuje wstrzymaniem jej wypłaty, to należy uznać, że eliminuje się w ten sposób 

negatywną przesłankę wyłączającą nabycie prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo 

wypełnionymi dokumentami, czyli w sprawach wymagających rezygnacji 

z emerytury od miesiąca, w którym strona przedstawi decyzję o wstrzymaniu 

wypłaty emerytury. 

 

świadczenia pielęgnacyjne,  a prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego 
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 W kilku wyrokach (np., z dnia 26 lutego 2021 r. III SA/Kr 1152/20, z  dnia 

28 września 2021  r. , sygn. akt III SA/Kr 516/21, z dnia 11 października 2021 r. 

III SA/Kr 633/21), WSA w Krakowie uznał, że w przypadku jednoczesnego złożenia 

oświadczenia o rezygnacji ze specjalnego zasiłku opiekuńczego z dniem 

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oraz wniosku o przyznanie świadczenia 

pielęgnacyjnego,  początkową datą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 

powinien być dzień złożenia kompletnego wniosku o jego przyznanie, a nie dzień 

uchylenia decyzji o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

 

śmierć podopiecznego w trakcie postępowania o przyznanie  świadczenia 

pielęgnacyjnego 

W wyrokach z dnia 12 sierpnia 2021 r. sygn. akt III SA/Kr 285/21, oraz z dnia 

3 listopada 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 941/21 WSA w Krakowie uznał, że skoro 

świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia przysługuje w związku 

ze sprawowaniem opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności i ma chociaż częściowo zrekompensować opiekunowi 

niepełnosprawnego straty finansowe  spowodowane niemożnością podjęcia pracy, 

to prawo do tego świadczenia obejmuje cały okres sprawowania przez opiekuna 

opieki nad osobą niepełnosprawną, tj. od dnia złożenia przez tego opiekuna 

wniosku o przyznanie świadczenia do momentu śmierci osoby podlegającej opiece, 

tj.  końca sprawowania opieki. W konsekwencji - śmierć osoby podlegającej opiece 

w trakcie postępowania o przyznanie świadczenia, nie decyduje 

o bezprzedmiotowości skierowanego przez opiekuna do organu żądania przyznania 

świadczenia pielęgnacyjnego za okres rzeczywiście sprawowanej przez niego 

opieki. 

 

świadczenia pielęgnacyjne,  a prawo do zasiłku macierzyńskiego 

W wyroku z dnia 17 maja 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 105/21, Sąd uchylił 

decyzje organów obu instancji wskazując, że nieprawidłowe jest stanowisko 

organów odmawiające skarżącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tego 
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powodu, że  przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w okresie pobierania zasiłku 

macierzyńskiego jest niedopuszczalne i stanowiłoby naruszenie konstytucyjnej 

zasady równości. Zdaniem Sądu, tylko w przypadku regulacji ustawowej, 

zawierającej przesłankę negatywną, możliwe byłoby ocenienie, czy odstępstwo 

od zasady równości, wprowadzone w ustawie, "nie jawi się jako niedopuszczalne" 

(cz. III pkt 3.3. uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 

2019 r., sygn. akt SK 2/17, OTK-A 2019/36). Z art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, nie można wywodzić generalnego zakazu kumulacji świadczeń 

rodzinnych, a tym bardziej kumulacji świadczeń rodzinnych z innego rodzaju 

świadczeniami o charakterze ubezpieczeniowym - w szczególności z zasiłkiem 

macierzyńskim. 

 

odpłatność za pobyt w domu opieki społecznej - ustawa z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) 

 

W wyroku z dnia  13 kwietnia 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 1209/20 Sąd uznał, 

że w sytuacji wystąpienia obowiązku ponoszenia opłat przez kilkoro zstępnych 

każdy z nich ma taki sam obowiązek ponoszenia opłat, a jedynie różnicować 

je może osiągane kryterium dochodowe każdego zstępnego. Z żadnego bowiem 

przepisu ustawy, ani z  innego przepisu funkcjonującego w systemie prawnym 

nie wynika, że organ administracji może w sposób arbitralny dokonać wyboru osoby 

spośród osób zobowiązanych do ponoszenia ww. opłaty, będących zstępnymi i tylko 

w stosunku do niej prowadzić postępowanie. W takiej sytuacji organ powinien 

prowadzić postępowanie jednocześnie w stosunku do wszystkich osób należących 

do tego samego kręgu osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt 

mieszkańca w domu pomocy społecznej. Osoby te powinny być zawiadomione 

o wszczęciu postępowania i powinny być stronami tego postępowania, a także 

ich wszystkich powinna dotyczyć decyzja wydana w sprawie ustalenia obowiązku 

odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, a z jej uzasadnienia 

winna wynikać nie tylko wysokość opłaty i jej uzasadnienie, ale przede wszystkim 

powody zobowiązania ich do ww. opłaty, przy jednoczesnym  ewentualnym 
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nieobciążeniu tą odpłatnością pozostałych osób z kręgu zstępnych (art. 8 w zw. 

Z art. 107 § 3  k.p.a.). 

 

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1212 ze zm.) 

 

 
odmowa wydania prawa jazdy 
 
          W sprawie ze skargi na odmowę wydania prawa jazdy kat. B+E, z uwagi 

na fakt, że skarżący posłużył się poświadczającym nieprawdę dokumentem 

w postaci zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób 

ubiegających się o wydanie prawa jazdy kat. B+E, (w rzeczywistości 

nie uczestniczył w określonej w tym zaświadczeniu liczbie godzin w zajęciach 

teoretycznych i praktycznych) Sąd w wyroku z dnia 19 sierpnia 2021  r. sygn. akt 
III SA/Kr 399/21 (wyrok nieprawomocny) uznał, że w sytuacji, w której osoba 

ubiegająca się o wydanie prawa jazdy nie spełnia chociażby jednego z wymogów 

określonych w art. 11 ustawy o kierujących pojazdami organ administracji 

podejmuje decyzję o odmowie wydania prawa jazdy. Sfałszowanie zaświadczenia 

zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu i istniał związek przyczynowy 

pomiędzy wydaniem decyzji o przyznaniu skarżącemu uprawnień do prowadzenia 

pojazdu kat. B+E a potwierdzonym ww. wyrokiem przestępstwem. Zaistniała zatem 

przesłanka wznowienia postępowania z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 1 

i pkt 2 k.p.a. Brak spełnienia natomiast wymogów koniecznych do uzyskania prawa 

jazdy kat. B+E uzasadniało rozstrzygnięcie o odmowie wydania skarżącemu prawa 

jazdy. 

 

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100)  
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 prawo do zasiłku dla bezrobotnych 

Wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 414/21 (orzeczenie 

prawomocne) WSA w Krakowie orzekł o uchyleniu decyzji Wojewody Małopolskiego 

oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta Krakowa odmawiającej 

przyznania skarżącej zasiłku dla bezrobotnych. Skarżąca była zatrudniona 

w okresie od 15 października 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Wymiar czasu pracy 

został obniżony na podstawie art. 15 g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374) do 4/5 etatu. W ocenie organów skarżąca posiadała 360 

dni, które mogą być zaliczone do okresu uprawniającego do zasiłku, zamiast 

wymaganych co najmniej 365 dni. Organ stwierdził, że zgodnie z art. 15g pkt 16 

ustawy covidowej z okresu obniżonego wymiaru czasu pracy do okresu 

uprawniającego do otrzymania zasiłku może być zaliczony jedynie czas 

od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał: 

- art. 71 ust. 2 pkt 10 ustawy o promocji zatrudnienia w związku z art. 15 g ust.  8 

ustawy covidowej daje podstawy do zaliczenia całego okresu obniżonego wymiaru 

czasu pracy do okresu zasiłkowego; 

- brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, że pracodawca mógł zastosować 

obniżenie etatu tylko przez czas trzech miesięcy ponieważ art. 15g ust. 8, ani ust. 

16  takiego ograniczenia nie wprowadzają. W świetle przepisów ustawy covidowej 

oraz ustawy o promocji zatrudnienia nie sposób przyjąć, że tylko trzy miesiące 

obniżonego wynagrodzenia mogą być zaliczone do okresu uzasadniającego 

przyznanie zasiłku.  
W wyroku z dnia 14 września 2021 r. o sygn. akt III SA/Kr 858/21 Sąd uznał, 

że zastosowanie wykładni językowej w niniejszej sprawie prowadzi do efektu 

sprzecznego z wolą ustawodawcy. Ustawodawca bowiem, stosując mechanizm 

przewidziany w ustawie COVID-19 zmierzał do utrzymania miejsc pracy oraz 

zabezpieczenia pracowników. Zezwolono więc w ustawie o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy na zaliczenie do wymaganego do otrzymania zasiłku dla 

bezrobotnych okresu pracy, w którym z uwagi na ustawę COVID-19 pracownik nie 

otrzymywał minimalnego wynagrodzenia, na skutek redukcji etatu. Stąd w procesie 

interpretacji art. 71 u.p.z.i.r.p., należy także uwzględnić wykładnię funkcjonalną, 
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która umożliwia osiągnięcie zakładanego przez ustawodawcę efektu w postaci 

ochrony pracowników, których etaty uległy zmniejszeniu. Skoro podstawa wymiaru 

zasiłku chorobowego automatycznie ulega zmniejszeniu na skutek otrzymywania 

przez pracownika niższego wynagrodzenia na podstawie zastosowania ustawy 

COVID-19, to taki okres pobierania zasiłku chorobowego powinien się wliczać 

do wymaganego na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy okresu 365 dni. Prowadziłoby bowiem do nieracjonalnych konsekwencji 

zastosowanie w tym przypadku jedynie wykładni językowej, z uwagi na jednoczesne 

przyjęcie przez ustawodawcę w tej samej ustawie o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, że w identycznej sytuacji wlicza się do okresu 365 dni 

okres uzyskiwania przez pracownika niższego od minimalnego wynagrodzenie, 

na podstawie zastosowania tej samej ustawy COVID-19. Dlatego Sąd uznał, 

że należy w tym przypadku dać pierwszeństwo wykładni systemowej oraz 

funkcjonalnej  i na tej podstawie uznać, że pomimo tego, że podstawa wymiaru 

zasiłku chorobowego jest niższa niż minimalne wynagrodzenie, to jednak z uwagi 

na fakt, że jest to wynik zastosowania art. 15g ustawy COVID-19, okres pobierania 

w tej sytuacji zasiłku chorobowego przez skarżącą należy wliczyć do okresu 365 

dni, o których mowa w art. 71 ust. 2  powołanej ustawy.  

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 478 ze zm.) 

 

interpretacja 6 letniego terminu z art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy 

W 2021 r. WSA w Krakowie kontynuował dotychczasową linię orzeczniczą 

(wyroki: z dnia 25 stycznia 2021 r. III SA/Kr 394/20, z dnia 28 września 2021 r. 

III SA/Kr 366/21, z dnia 5 października 2021 r. III SA/Kr 558/21 i III SA/Kr 559/21, 

z dnia 15 listopada 2021 r. III SA/Kr 608/21 i III SA/Kr  688/21), zgodnie z którą 

skoro art. 93 ust. 2 pkt 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (w brzmieniu 

obowiązującym przed nowelizacją, która weszła w życie z dniem 18 grudnia 2021 

r.) nie nakazuje wprost wliczania do 6 letniego okresu studiów, wszystkich lat 

posiadania statusu studenta, w tym tych, które rozpoczęły się przed 1 października 
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2019 r. – to decyzja administracyjna powołująca się na wewnętrzne regulacje 

uczelni została podjęta bez podstawy prawnej. 

 

odmowa zgody na  wznowienie studiów 

W wyroku z dnia 18 października 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 220/21 Sąd 

oddalając skargę na decyzję rektora w sprawie wznowienia studiów wskazał, 

że zarówno dziekan, jak i rektor uczelni, przy podejmowaniu rozstrzygnięcia  

w przedmiocie wznowienia studiów, które zapada w ramach uznania 

administracyjnego, oprócz spełnienia warunków formalnych w ramach autonomii 

uczelni, mogą kierować się także kryteriami związanymi ze spełnieniem celu,  

jaki przyświeca ustanowieniu instytucji wznowienia studiów, jakim jest umożliwienie 

ukończenia studiów. Winni badać w procesie decyzyjnym, czy biorąc pod uwagę 

cały dotychczasowy tok studiów ubiegającego się o wyrażenie zgody na wznowienie 

studiów, istnieją potencjalne, realne szanse spełnienia przez niego, po wznowieniu 

studiów, wszystkich warunków wymaganych do uzyskania tytułu zawodowego. 

 

skreślenie z listy studentów 

W wyroku z dnia 8 listopada 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 523/21, Sąd oddalając 

skargę na decyzję rektora w sprawie skreślenia z listy studentów wskazał, 

że decyzja o skreśleniu studenta z listy studentów jest niewątpliwie indywidualnym 

aktem administracyjnym. W takim razie przy wydawaniu tego rodzaju decyzji  

powinno się stosować przepisy k.p.a. oraz przepisy o zaskarżaniu do sądu 

administracyjnego. Pozostaje bowiem aktualne stanowisko, że odpowiednie 

stosowanie przepisów postępowania administracyjnego oznacza, 

że rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach studentów, jak i postępowania 

w których one zapadają, muszą zachować choćby minimum procedury 

administracyjnej, niezbędnej do załatwienia sprawy i zagwarantowania ustawowych 

uprawnień strony, przy zachowaniu autonomii uczelni. 
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 dopuszczalność drogi sądowoadministracyjnej  

 Postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r. sygn. akt III SA/Kr 1061/21 Sąd 

odrzucił skargę na akt rektora uniwersytetu w przedmiocie wygaśnięcia członkostwa 

w radzie uczelni ze względu na niewyczerpanie przez skarżącego środków 

zaskarżenia przed wniesieniem skargi do sądu. Sąd uznał, że zaskarżony akt jest 

aktem wydanym przez organ uczelni, co wiąże się, zgodnie z art. 427 ust. 2 i 3 ww. 

ustawy, z wymogiem zachowania przewidzianej w tym przepisie drogi jego 

zaskarżenia, tj. najpierw do właściwego ministra, a następnie do sądu 

administracyjnego. 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)  
 

zwolnienie z opłaty za sprzedaż alkoholu 

Wyrokiem z dnia 24 maja 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 106/21 Sąd oddalił 

skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie 

utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Krakowa odmawiającą umorzenia 

należności z tytułu II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w 2020 r. Skarżąca Spółka wniosła o umorzenie należności 

wskazując, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, oraz zakazów 

i ograniczeń działalności gospodarczej, nie miała możliwości korzystania 

z zezwolenia w tym okresie. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że:  
 w obowiązującym w 2020 r. stanie prawnym nie istniał przepis, który mógłby 

stanowić postawę umorzenia płatności II raty opłaty za korzystanie 

z zezwolenia na sprzedaż alkoholu; 

 w przepisach prawa powszechnie obowiązującego brak było podstawy 

prawnej do umorzenia obowiązku opłaty za korzystanie z zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu, a także przepisów, które mogłyby stanowić podstawę 

zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia, czy przepisów, na podstawie których 

możliwy byłby zwrot opłaty w sytuacji, gdy z powodu wprowadzonych 

obostrzeń przedsiębiorca nie mógł prowadzić sprzedaży alkoholu. Przepisy 
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prawa obowiązującego nie zawierały również upoważnienia dla organów 

administracji publicznej do wydania decyzji stwierdzającej bezzasadność 

poboru opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkohol; 

 mając na względzie publicznoprawny charakter opłaty, w świetle art. 6 k.p.a., 

organy mogą działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, a zatem 

aby umorzyć część opłaty, bądź też zwrócić część opłaty musiałaby istnieć 

podstawa prawna upoważniająca organ administracji publicznej do takiego 

działania; 

 zgodnie z art. 31 zzca ust. 1 ustawy covidowej, rada gminy może w drodze 

uchwały zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości należnej w 2020 r. lub przedłużyć termin 

na jej wniesienie. Zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu, w przypadku 

zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1, może 

przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy 

wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 

2020 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę na podstawie tego przepisu 

dopiero w dniu 31 marca 2021 r., na jej podstawie zwolniono przedsiębiorców 

z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2021. 

 

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2140 ze zm.) 
 

W  wyroku z dnia 14 września 2021 r. o sygn. akt III SA/Kr 494/21 Sąd 

wyjaśnił, że w przypadku stwierdzenia przejazdu pojazdu nienormatywnego bez 

wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz 

z   przekroczeniami w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej, długości 

lub szerokości, dokonanego przez przewoźnika drogowego w związku 

z wykonywaniem transportu drogowego, należy wszcząć dwa, niezależne 

postępowania administracyjne na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 

przepisów ustawy o transporcie drogowym. Przepisy ustawy Prawo o ruchu 

drogowym sankcjonują poruszanie się pojazdu nienormatywnego bez 

wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami tego zezwolenia. 
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Odpowiedzialność z tytułu tego naruszenia ponoszą podmioty określone w art. 

140aa ust. 3 ustawy - prawo o ruchu drogowym. Natomiast przepisy ustawy 

o transporcie drogowym sankcjonują naruszenia określone w załączniku 

l do rozporządzenia 2016/403, za które odpowiadają wyłącznie przewoźnicy 

drogowi wykonujący przejazd w związku z wykonywaniem transportu drogowego 

na mocy art. 92a ust. 7 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym. Są to więc sankcje 

wynikające z odrębnych przepisów. 

 

ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 poz. 709) 

 

wzmianka o rozwiązaniu małżeństwa przez sąd ukraiński 

Wyrokiem z 22 marca 2021 r., III SAB/Kr 161/20 (wyrok prawomocny) WSA 

w Krakowie oddalił skargę na bezczynność kierownika urzędu stanu cywilnego 

polegającą na nienaniesieniu na polskim akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej 

o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Sąd przyjął, że kierownik USC prawidłowo 

oczekiwał na rozstrzygnięcie sądu powszechnego (formalnie postępowanie zostało 

zawieszone do czasu wydania rozstrzygnięcia przez sąd powszechny). Sąd 

pomimo błędnego oznaczenia organu przyjął skargę do rozpatrzenia i uznał, 

że właściwym organem powinien być Kierownik USC w Zakopanem, 

a nie Burmistrz. Ponieważ organ ten pozostawał w strukturze Urzędu Miasta 

Zakopanego, Sąd kierując się koniecznością zapewnienia skarżącej prawa do sądu 

z art. 45 Konstytucji, uznał skargę za skutecznie wniesioną. Zgodnie z art. 108 ust. 

1 ustawy o aktach stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego dołącza 

wzmiankę dodatkową do aktu stanu cywilnego lub zamieszcza przypisek przy tym 

akcie jeżeli orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu 

państwa obcego podlega uznaniu na podstawie przepisów ustawy - Kodeks 

postępowania cywilnego, wiążących RP wielostronnych i dwustronnych umów 

międzynarodowych lub prawa Unii Europejskiej. WSA w Krakowie kierował 

się treścią postanowienia SN z dnia 24 maja 2012 r., V CSK 454/11, który wskazał, 

że orzeczenia sądów państw obcych wydane do dnia 1 lipca 2009 r. mogą wywołać 

skutki w Polsce jedynie po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego 
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w dotychczasowych przepisach. Skoro wyrok rozwodowy sądu ukraińskiego został 

orzeczony przed 1 lipca 2009 r., to w sprawie należało zastosować art. 1145 k.p.c. 

w brzmieniu obowiązującym przez jego nowelizacją, która weszła w życie 1 lipca 

2009 r. Ówczesne brzmienie art. 1145 k.p.c. stanowiło, że skuteczność na obszarze 

Polski nienadających się do wykonania w drodze egzekucji orzeczeń sądów 

zagranicznych w sprawach cywilnych, które należą w Polsce do drogi sądowej, 

zależy od uznania ich przez sąd polski (§ 1).  

transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu 

cywilnego 

W wyroku z dnia 26 sierpnia 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 154/21 Sąd uchylając 

decyzje organów obu instancji wskazał, że organy nieprawidłowo rozumieją pojęcie 

transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego. 

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego oznacza sporządzenie aktu 

krajowego reprodukującego odpis aktu zagranicznego, czyli wierne wpisanie jego 

treści do polskiego rejestru stanu cywilnego. Przepis art. 104 prawa o aktach stanu 

cywilnego wyraźnie rozróżnia wpisanie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego 

do polskich ksiąg stanu cywilnego, a więc jego transkrypcję, od zarejestrowania 

określonych zdarzeń, które nastąpiły za granicą. Do polskich ksiąg stanu cywilnego 

można transkrybować akty stanu cywilnego sporządzone za granicą bez względu 

na datę ich sporządzenia i na datę zdarzenia, którego dotyczą, a także bez względu 

na to, czy osoba, której akt ten dotyczy jest obywatelem polskim, czy w Polsce ma 

miejsce stałego zamieszkania. Art. 104 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego w tym 

zakresie nie wprowadza żadnych ograniczeń. Zdaniem Sądu, niedopuszczalne jest 

wprowadzanie zmian w treści zagranicznego aktu stanu cywilnego w toku 

wpisywania do polskiej księgi urodzeń, małżeństw i zgonów. Organ przenosi zatem 

treść zawartą w odpisie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi stanu 

cywilnego, a dokonując wpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego nie może podać 

innej treści aktu, niż treść wynikająca z tego dokumentu. Musi zatem uwzględnić 

oświadczenie tłumacza przysięgłego o popełnionym podczas tłumaczenia błędzie 

oraz uwzględnić prawidłowe tłumaczenie zagranicznego aktu urodzenia. 
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Kary administracyjne - orzeczenia organów nadzoru sanitarnego 
w przedmiocie kar pieniężnych za naruszenia ograniczeń związanych 

z sytuacją epidemiologiczną (SARS-Cov-2 – COVID 19) 

 

W wielu wyrokach (np. z dnia 26 stycznia 2021 r. III SA/Kr 924/20, z dnia 

7 czerwca 2021 r. III SA/Kr 1138/20, z dnia 6 grudnia 2021 r. III SA/Kr 677/21 

i III SA/Kr 655/21, z dnia 15 grudnia 2021 r. III SA/Kr 1000/21) Sąd uchylił decyzje 

o nałożeniu kar pieniężnych z uwagi przede wszystkim na błędy legislacyjne 

we wprowadzanych ograniczeniach w formie rozporządzeń (kolejne przepisy 

rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) . 

WSA w Krakowie podkreślał, że wprawdzie zakazy, nakazy i ograniczenia 

wprowadzane rozporządzeniami Rady Ministrów można było uznać za uzasadnione 

z punktu widzenia walki z pandemią, jednak tryb ich wprowadzenia doprowadził 

do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych i praw. Zdaniem Sądu, 

wszelkie ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw 

mogą być, zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ustanawiane tylko w ustawie 

i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 

i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą 

naruszać istoty wolności i praw. WSA w Krakowie powoływał się przy tym 

na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych 

podkreślając, że wprawdzie organy administracyjne nie są uprawnione do badania 

zgodności z Konstytucją konkretnych rozporządzeń, ale uprawnienie sądu 

administracyjnego do oceny zgodności z Konstytucją i ustawą przepisu 

rozporządzenia nie pozostaje w sprzeczności z wyrażoną w art. 188 pkt 3 

Konstytucji kompetencją Trybunału Konstytucyjnego do orzekania w sprawach 

zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe 

z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. 

Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego są bowiem odmienne od kompetencji 

sądu administracyjnego rozpoznającego konkretną indywidualną sprawę. 

O ile Trybunał, w wyniku dokonanej kontroli, eliminuje z obrotu prawnego przepis 
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rozporządzenia (art. 190 ust. 1-3 Konstytucji), o tyle sąd administracyjny, 

po przeprowadzeniu kontroli legalności zaskarżonego aktu administracyjnego, 

decydując się na niezastosowanie sprzecznego z ustawą lub Konstytucją przepisu, 

nie usuwa go z obrotu prawnego, lecz odmawia zastosowania tego przepisu 

in concreto. Sąd administracyjny, odmawiając zastosowania przepisu 

rozporządzenia nie wkracza zatem w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. 

 

orzeczenia dotyczące kwarantanny 

W kilku orzeczeniach WSA w Krakowie również uchylił decyzje organów 

sanitarnych obu instancji w związku z analogicznymi błędami legislacyjnymi 

związanymi z wprowadzaniem ograniczeń w poruszaniu się (kwarantanna 

lub izolacja) na podstawie rozporządzeń, a nie ustawy. 

Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2021 r. (nieprawomocnym), sygn. akt 

III SA/Kr 660/21 Sąd uchylił decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Krakowie i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Krakowie o odmowie uchylenia/skrócenia kwarantanny, która 

została nałożona na skarżącą w związku z przekroczeniem granicy państwowej 

w dniu 3 stycznia 2021 r. oraz umorzył postępowanie administracyjne.  

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że: 

 Sąd rozpoznający konkretną sprawę jest uprawniony do oceny zgodności 

przepisu rozporządzenia z Konstytucją i ustawą oraz może odmówić 

zastosowania przepisu pozostającego w kolizji z przepisami zawartym 

w aktach prawnych wyższego rzędu; 

 wszelkie ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności 

i praw mogą być, zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ustanawiane tylko 

w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie 

dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony 

środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 

osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw; 

 w dniu przekroczenia granicy przez skarżącą, tj. 3 stycznia 2021 r. nie dało 

się zrekonstruować w sposób nienaruszający standardów konstytucyjnych 

normy nakazującej poddanie się kwarantannie wyłącznie w oparciu o fakt 
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przekroczenia granicy państwowej, a przepis rozporządzenia nakładający 

przedmiotowy obowiązek na skarżącą Sąd uznał za niezgodny z Konstytucją 

oraz ustawą o zapobieganiu chorobom zakaźnym. 

 
W wyroku z 15 lutego 2021 r., III SA/Kr 1023/20 WSA w Krakowie uchylając 

zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie 

kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie 

stwierdził, że błędne było uwzględnienie wyłącznie dowodów zebranych przez 

funkcjonariuszy policji i nieprzeprowadzanie postępowania administracyjnego. 

Dodatkowo Sąd podkreślił, że skarżący nie został poinformowany o konkretnej 

dacie zakończenia kwarantanny. Faktem powszechnie znanym był natomiast 

panujący w okresie pandemii COVID-19 chaos informacyjny, jak również 

okoliczność, że kontakt z organami inspekcji sanitarnej (szczególnie w pierwszym 

okresie pandemii COVID-19) był znacznie utrudniony. Skarżący nie miał przy tym 

obowiązku posiadania wiedzy w zakresie liczenia terminów w ramach postępowania 

administracyjnego. 

 

odwołania od rozstrzygnięć w przedmiocie kwarantanny  

Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2021 r. III SA/Kr 585/21 WSA w Krakowie uchylił 

postanowienie organu sanitarnego o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia 

odwołania (skargę złożył RPO). W uzasadnieniu Sąd przyznał rację skarżącemu, 

że przepisy prawa pozwalają organowi doręczać decyzje (postanowienia) 

administracyjne przy pomocy innych „upoważnionych” organów tylko wtedy 

gdy to „upoważnienie” wynika z konkretnych przepisów prawa. Skoro decyzja 

została przekazana skarżącej przez funkcjonariusza policji na podstawie 

wewnętrznych ustaleń pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, 

a Komendantem Głównym Policji, to decyzja ta nie weszła do obrotu prawnego, 

a wniesione odwołanie było niedopuszczalne z tego powodu i organ odwoławczy 

powinien nakazać ponowne, prawidłowe doręczenie. 
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W wyroku z dnia 6 grudnia 2021 r. III SA/Kr 662/21 Sąd oddalając skargę 

na postanowienie organu nadzoru sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia 

niedopuszczalności odwołania zaakceptował pogląd organu, że zgodnie z § 5 ust. 

1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.  w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.) informacja o objęciu 

osoby kwarantanną następowała w formie czynności materialno-technicznej, a więc 

nie decyzji wydawanej w trybie art. 104 § 1 k.p.a. Z tych to powodów Sąd uznał, 

że rację miał organ wydając postanowienie o niedopuszczalności odwołania 

w trybie art. 134 k.p.a. W konsekwencji Sąd nie był uprawniony do badania, 

czy informacja o objęciu kwarantanną była zgodna z prawem, w szczególności 

z aktami prawa wyższego rzędu (tj. Konstytucją RP i ustawą o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Sąd zgadza się bowiem 

z organem, że „informacja” była czynnością materialno-techniczną. Jednak organ 

pominął istotną w sprawie okoliczność – czynność ta podlegała kontroli sądu 

administracyjnego – mogła bowiem zostać zaskarżona do sądu administracyjnego 

w trybie art. 3 § pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.); 

 

wpływ przepisów dotyczących skutków ograniczeń sanitarnych 

na załatwianie sprawy przez organy administracyjne 

W wyroku z dnia 22 marca 2021 r. III SAB/Kr 170/20 (wyrok prawomocny) 

WSA w Krakowie stwierdził bezczynność wójta w przedmiocie rozgraniczenia 

nieruchomości, uznając że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem 

prawa. Sąd uznał, że ograniczenia sanitarne w przemieszczaniu się po terenie kraju 

nie stanowią podstawy do całkowitego zaniechania przez organ stosowania 

przepisów administracyjnych, chociażby co do obowiązku informowania stron 

o niezałatwieniu sprawy i wskazaniu nowego terminu w trybie art. 36 k.p.a. Ponadto 

Sąd uznał, że obowiązujące przepisy sanitarne w dacie upoważnienia geodety 

do czynności – nie wyłączały wprost aktywności geodety i stron postępowania  
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ustawa z dnia 11 września 2003  r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 860 ze zm.) 

 

dodatek służbowy o charakterze stałym 

Wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 1353/20 (orzeczenie 

prawomocne) Sąd uchylił decyzję Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych oraz 

poprzedzającą ją decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej nr 2305, na mocy których 

skarżącemu odmówiono przyznania dodatku służbowego o charakterze stałym, 

z tytułu pełnienia służby, ustalonego przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej 

wyższej niż 0,30 za okres służby w tej jednostce – od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 

31 marca 2018 r. Sąd przyjął, że: 

 decyzja w przedmiocie dodatku służbowego nie ma uznaniowego charakteru, 

zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

Przyznanie tego świadczenia jest obowiązkiem organu wojskowego, w tej mierze 

rozważana decyzja ma zatem charakter związany; 

 uznaniowy charakter ma natomiast decyzja organu w zakresie wysokości 

przyznanego dodatku służbowego, w konsekwencji kontrola legalności decyzji 

w tym zakresie jest ograniczona i polega na zbadaniu, czy przed podjęciem decyzji 

organ dysponował niezbędnym materiałem dowodowym uzasadniającym 

rozstrzygnięcie sprawy i czy dokonał wszechstronnej oceny okoliczności 

faktycznych istotnych dla takiego rozstrzygnięcia,  

 w szczególności decyzje odmowne (negatywne) powinny być przekonująco 

i jasno uzasadnione, zarówno co do faktów, jak i co do prawa, tak aby nie było 

wątpliwości, że wszystkie okoliczności istotne dla sprawy zostały głęboko 

rozważone i ocenione, a ostateczne rozstrzygnięcie jest ich logiczną konsekwencją. 

 

ustawa  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 2019 

poz. 1934) 
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Wyrokiem z dnia 8 marca 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 1251/20 (orzeczenie 

nieprawomocne) Sąd uchylił decyzję Komisji Odwoławczej Rady Narodowego 

Centrum Nauki oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Narodowego Centrum 

Nauki odmawiającą przyznania skarżącemu finansowania stypendium 

doktorskiego. Sąd wskazał w uzasadnieniu wyroku na następujące okoliczności:   

- nie podzielił poglądów organów NCN, że stypendia doktorskie nie mieszczą 

się w pojęciu projektu badawczego oraz że do konkursów o stypendia doktorskie 

nie znajdują zastosowania kryteria określone w art. 30 ust. 1 ustawy o NCN;  

- zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o NCN, projektem badawczym jest przedsięwzięcie 

mające na celu wykonanie w ustalonym czasie badań podstawowych określonych 

przez wnioskodawcę, realizowane na podstawie umowy o realizację projektu 

i finansowanie. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 lit d ustawy o NCN, do zadań Centrum 

należy finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie stypendiów 

doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Natomiast w art. 20 

ust. 2 ustawy o NCN wskazano, że badania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

są kwalifikowane do finansowania w drodze konkursów, w kategorii badań 

wymieniono w szczególności badania realizowane w formie stypendiów 

doktorskich. Co więcej, art. 33 ust. 1 ustawy o NCN odwołuje się do rozstrzygnięcia 

w sprawie przyznania środków finansowych na badania, a znajduje zastosowanie 

do rozstrzygnięć wydawanych w konkursach o stypendia doktorskie, co również 

prowadzi do wniosku że brak jest podstaw prawnych do wyłączenia zastosowania 

art. 30 ust. 1 ustawy o NCN z powołaniem się na fakt, że stypendia doktorskie 

nie są przyznawane za wykonywanie badań, a zatem nie mieszczą się w pojęciu 

projektu badawczego.  

- za uznaniem, że konkursy o stypendia doktorskie mieszczą się w pojęciu projektu 

badawczego określonego w art. 2 pkt 2 ustawy o NCN przemawia również treść 

warunków konkursu ETIUDA określonych przez NCN. 

 

Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2021 r. sygn. akt III SA/Kr 619/21 (orzeczenie 

nieprawomocne) Sąd uchylił decyzję Komisji Odwoławczej Rady Narodowego 

Centrum Nauki oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Narodowego Centrum 
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Nauki odmawiającą przyznania skarżącemu środków na finansowanie projektu 

badawczego. W uzasadnieniu Sąd wskazał:  

- do postępowań w sprawie przyznania środków finansowych na badania 

zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów stosuje się odpowiednio 

przepisy k.p.a. Ustawodawca wyłączył wprost w postępowaniach prowadzonych 

przez NCN zastosowanie art. 75 do 103 k.p.a., a zatem m. in. rozdział dotyczący 

dowodów w postępowaniu administracyjnym. W rezultacie, podstawę do dokonania 

ustaleń w sprawie postępowań konkursowych stanowią dokumenty przedkładane 

i sporządzane w procedurze konkursowej, t.j. w szczególności: wniosek, oceny 

ekspertów, oceny recenzentów, ocena Zespołu Ekspertów. 

- art. 33 ust. 4 ustawy o NCN wyłączył zastosowanie art. 107 k.p.a. do postępowań 

w sprawie przyznania środków finansowych na badania zakwalifikowane 

do finansowania w drodze konkursów. W ocenie Sądu, nie zwalnia to jednak 

z obowiązku uzasadnienia podejmowanych decyzji, ponieważ ustawodawca nie 

wyłączył z zastosowania w tym postępowaniu zasady przekonywania. 

Postępowanie w sprawie przyznania finansowania toczy się w formie elektronicznej 

(w ten sposób składany jest wniosek, sporządzane opinie ekspertów i Zespołu 

Ekspertów, a także doręczane są decyzje). W sytuacji zatem, gdy w decyzji organ 

I instancji odwołuje się do opinii Zespołu Ekspertów dostępnej dla stron 

postępowania w formie elektronicznej, a równocześnie z okoliczności sprawy (m. in. 

treści odwołania) wynika, że skarżący miał możliwość i zapoznał się z treścią 

sporządzonych opinii, należy przyjąć, że nie powoduje to wadliwości decyzji organu 

I instancji; 

- ustawodawca w przepisie art. 32 ust. 2 ustawy o NCN inaczej ukształtował 

postępowanie odwoławcze niż w przepisach k.p.a. Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy 

o NCN w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń 

formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji dyrektora. W ocenie Sądu, Komisja 

Odwoławcza nie dokonuje ponownego rozpoznania sprawy administracyjnej 

w rozumieniu przepisów k.p.a., lecz weryfikuje postępowanie w sprawie 

finasowania w zakresie określonym w art. 33 ust. 2 ustawy o NCN, w szczególności 

sprawdzając, czy opinia Zespołu Ekspertów, a także poprzedzające ją opinie 

ekspertów zostały wydane zgodnie z wymogami określonymi w art. 30 ust. 1 ustawy 

o NCN. Komisja nie ma narzędzi prawnych do ponownej oceny merytorycznej 
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sporządzonych wniosków, powinna natomiast zweryfikować prawidłowość 

postępowania przed organem I instancji, również pod kątem kryteriów materialnych, 

o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o NCN i odnieść się do zarzutów zawartych 

w odwołaniu.  

 

ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.)  

 

charakter i obowiązek upomnienia 

 W wyroku z dnia 26 maja 2021 r. sygn. akt III SA/Kr 418/21 (skarga 

na postanowienie w przedmiocie zarzutów do postępowania egzekucyjnego) oraz 

w wyroku z dnia 12 sierpnia 2021 r. sygn. akt III SA/Kr 194/21  (skarga 

na postanowienie w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia)  Sąd oddalając 

skargi, wskazał, że upomnienie stanowi czynność dokonywaną przed wszczęciem 

postępowania egzekucyjnego i jest ono przesyłane zobowiązanemu tylko raz.  

Dlatego ewentualne umorzenie postępowania egzekucyjnego nie powoduje 

zniweczenia skutków upomnienia doręczonego zobowiązanemu przed wszczęciem 

umorzonego postępowania egzekucyjnego. Oznacza to możliwość wszczęcia 

kolejnego postępowania egzekucyjnego bez ponownego upominania 

zobowiązanego. 

 

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 
1376)  

 

zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu 

W wyroku z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 838/21, Sąd 

uchylając zaskarżoną decyzję wskazał, że do odmowy wydania zezwolenia 

na lokalizację lub przebudowę zjazdu może dojść ze względu na wymogi 
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wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

Wymogi te zostały ustanowione w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 

Zgodnie § 77 ww. rozporządzenia zjazd z drogi powinien być zaprojektowany 

i wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego 

usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany 

do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, 

dla których jest przeznaczony oraz do wymagań ruchu pieszych. Wjazd i wyjazd  

na drogę nie mogą być usytuowane w miejscach zagrażających bezpieczeństwu 

ruchu drogowego, w szczególności w obszarze oddziaływania skrzyżowania 

lub węzła. Każdy zjazd z drogi indywidualny, jak i publiczny, stanowi potencjalne 

źródło zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i to w stopniu tym większym 

im większe natężenie ruchu występuje na drodze. Ustalenia w przedmiocie 

natężenia ruchu winny zostać przeprowadzone w oparciu o ściśle określone zasady 

ustalone przez organy wyspecjalizowane w zakresie pomiarów ruchu drogowego. 

Tylko wtedy metodyka prowadzenia pomiarów i obliczeń natężenia ruchu 

drogowego gwarantuje, że uzyskane dane określają rzeczywiste obciążenie dróg 

ruchem pojazdów. 

 

W wyroku z dnia 15 listopada 2021 r. o sygn. akt III SA/Kr 713/21 Sąd uznał, 

że organ przekroczył granice uznaniowości jakie mu przysługują w ramach uznania 

administracyjnego, określone na podstawie art. 7 k.p.a. W tym przypadku słusznym 

interesem jest interes skarżącej w posiadaniu wjazdu na niezabudowaną część 

jej nieruchomości rolnej. Słuszny interes strony powinien być uwzględniony przez 

organ administracji aż do granic kolizji z interesem społecznym (wyrok NSA 

z 11 czerwca 1981 r., SA 820/81, wyrok NSA z 13 stycznia 1995 r., II SA 1691/93, 

Prok. i Pr. 1995, nr 9, poz. 44; wyrok NSA z 18 stycznia 1995 r., SA/Wr 1386/94, 

POP 1996, nr 6, poz. 181). Natomiast w przedmiotowej  sprawie organ 

nie sprecyzował słusznego interesu indywidualnego, ani  precyzyjnie nie określił 

dlaczego koliduje on z interesem społecznym (bezpieczeństwem ruchu) na tyle, 
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że uniemożliwia wydanie decyzji zezwalającej skarżącej na lokalizację zjazdu 

indywidualnego.  

 

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) 

 

niedopuszczalność zawieszenia postępowania administracyjnego 
na podstawie art. 98 §  1 k.p.a.; 

      W wyroku z dnia 18 listopada 2021 r., o sygn. akt III SA/Kr 648/21, Sąd 

wskazał, że zgłoszenie sprzeciwu w przedmiocie zawieszenia postępowania 

na wniosek strony je wszczynającej w trybie art. 98 § 1 k.p.a. skutkuje formalną 

niemożnością dokonania takiego zawieszenia. W powołanym przepisie nie chodzi 

o zgodę pozostałych stron na zawieszenie postępowania. Wystarczający 

jest bowiem jedynie brak ich sprzeciwu. Stąd istnieje wymóg wystąpienia organu 

do pozostałych stron z informacją o wystąpieniu z takim wnioskiem przez stronę, 

która zainicjowała postępowanie z jednoczesnym pouczeniem o prawie złożenia 

sprzeciwu i jego skutkach, a także skutkach zawieszenia postępowania. Z kolei 

sprzeciw może być wyrażony w dowolnej formie, a więc nie musi zostać 

sformułowany na piśmie. Strona może ustnie zgłosić sprzeciw. Istotnym jest jednak 

wiarygodny sposób udokumentowania przez organ tak złożonego sprzeciwu. Sąd 

zwrócił uwagę, że jest to możliwe w formie adnotacji lub protokołu. W przedmiotowej 

sprawie organ powinien udokumentować ustne zgłoszenie przez stronę sprzeciwu, 

w formie protokołu.  

 

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) 
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zażalenie na postanowienie o kosztach sądowych dla pełnomocnika z urzędu 

zawarte w wyroku 

 W  postanowieniu  z dnia 2 września 2021 r. o sygn. akt III SA/Kr 1214/20 

Sąd wskazał, że w przypadku postanowienia o kosztach, które zostały zasądzone 

w wyroku, może ono być skutecznie zaskarżone dopiero po doręczeniu wyroku/ 

postanowienia wraz z uzasadnieniem. W sprawach, w których skargę oddalono, 

uzasadnienie wyroku/postanowienia sporządza się na wniosek strony. Jeżeli więc 

postanowienie o kosztach znajduje się w wyroku oddalającym skargę, 

to nie podlega ono uzasadnieniu z urzędu, tylko na wniosek. Skoro każde 

postanowienie, aby mogło być zaskarżone musi być uzasadnione, to oznacza, 

że nie można skutecznie wnieść zażalenia na takie postanowienie zawarte 

w wyroku, do którego nie zostało sporządzone uzasadnienie.  

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. 

w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 z późn. zm.) oraz  
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. 

w  sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy 

prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2019 r. poz. 18) 

 

koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu 

 Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2021 r. sygn. akt III SA/Kr 1133/19 Sąd, 

po rozpoznaniu sprzeciwu, utrzymał w mocy postanowienie referendarza 

zasądzające wynagrodzenie dla pełnomocnika, tytułem kosztów nieopłaconej 

pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie i wniesienie skargi 

kasacyjnej. Sąd wskazał, że obecnie obowiązują dwa różne rozporządzenia 

regulujące kwestie kosztów sądowych tytułem zastępstwa procesowego. 

Pierwszym jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 

2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 ze zm., zwane 

dalej rozporządzeniem z 2015 r.), a drugim - rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb 
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Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata 

z urzędu (Dz. U. z 2019 r. poz. 18, zwane dalej rozporządzeniem z 2016 r.). 

Problemem spornym jest czy sąd administracyjny może odmówić zastosowania ww. 

rozporządzenia z 2016 r. i przyznać pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie 

według stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu z 2015 r., z uwagi 

na fakt, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 23 kwietnia 2020  r. (SK 66/19) 

uznał, że poprzednio obowiązujący § 4 ust. 1 rozporządzenia z  2015 r. jest 

niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 zdanie drugie i art. 

92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Po porównaniu rozwiązań prawnych przyjętych w ww. rozporządzeniach Sąd 

wskazał, że wynagrodzenie za czynności pełnomocnika z urzędu i zwrot kosztów 

zastępstwa procesowego zostało zróżnicowane nie według kryterium 

podmiotowego, ale według po pierwsze, płatnika, po drugie, funkcji jakie zasądzone 

kwoty pełnią oraz po trzecie, podstawy prawnej. Z tego względu kwota  

wynagrodzenia oraz kwota tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego mogą 

być różne. Natomiast w ramach kręgu podmiotów będących pełnomocnikami 

z urzędu nie występuje żadne zróżnicowanie. Sąd wskazał również, 

że wynagrodzenia dla pełnomocnika z urzędu w wysokości niższej, niż kwota 

uzyskana przez stronę tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, jest 

uzasadnione z punktu widzenia art. 31 ust. 3 Konstytucji z uwagi na prawo do sądu 

i bezpieczeństwo finansowe państwa. Organy państwowe, które są zobligowane 

do zapewnienia jednostce prawa do sądu mają więc obowiązek miarkowania 

wydatków ponoszonych przez Skarb Państwa.  Ponadto Sąd zwrócił uwagę, 

że rozporządzenie z 2016 r. wciąż obowiązuje i reguluje kwestę wynagrodzenia 

za pomoc prawną świadczoną z urzędu. Sąd nie jest więc związany w tym zakresie 

wyrokiem TK z dnia 23 kwietnia 2020 r. (SK 66/19). Zresztą, gdyby zakwestionować 

wszystkie kwoty przewidziane w rozporządzeniu z 2016 r., to nie byłoby w ogóle 

podstawy prawnej do zasądzenia wynagrodzenia na rzecz pełnomocnika z urzędu. 

W odniesieniu bowiem do rozporządzenia z 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uchylił 

jedynie jego jeden przepis, który o połowę zmniejszał minimalne wynagrodzenie 

należne pełnomocnikowi z urzędu. Pozostawił natomiast w mocy pozostałe 

przepisy, które określały stawki, określające wynagrodzenie pełnomocnika 

z urzędu. Gdyby więc sąd postąpił zgodnie z żądaniem skarżącego to musiałby 

wyeliminować z obrotu prawnego praktycznie całe rozporządzenie z 2016  r., 
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ze wszystkimi stawkami, a z kolei art. 250 p.p.s.a. nie daje możliwości oparcia 

się w tej kwestii o rozporządzenie z 2015 r. 
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C. Tabela i wykres 
 

Rok Wpływ Załatwienia Zaległość Średni czas rozpatrywania 
sprawy (w miesiącach) 

2004 5 698 6 503 12 516 23,1 

2005 5 088 8 764 8 840 12,1 

2006 4 917 7 479 6 278 10,07 

2007 4 118 7 447 2 949 4,75 

2008 4 511 5 716 1 744 3,66 

2009 5 241 4 876 2 109 5,19 

2010 5 688 5 587 2 210 4,75 

2011 6 058 5 863 2 405 4,92 

2012 6 059 6 320 2 144 4,07 

2013 6 216 6 048 2 312 4,59 

2014 6 662 6 986 1 988 3,41 

2015 5 831 6 027 1 792 3,57 

2016 5 372 5 448 1 716 3,78 

2017 5 158 5 523 1 351 2,94 

2018 4 894 4 954 1 290 3,12 

2019 5 203 4 945 1 548 3,76 

2020 4 610 4 704 1 454 3,71 

2021 5 457 5 028 1 883 4,49 
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