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Ogólne informacje o funkcjonowaniu sadu, 
wpływie spraw oraz o wynikach postępowania 

sadowego w 2004 roku.

W 2004 roku, zakres właściwości miejscowej i rzeczowej 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie określony był przepisami 

§ 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. nr 

72, poz. 652) oraz art. 13 § 1 i 2 ustawy z dnia 30.VIII.2002 r. -  Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 

z późn. zm.)/.

Zgodnie z tymi regulacjami WSA w Krakowie rozpatrywał sprawy z zakresu 

działania organów administracji publicznej mających siedzibę na obszarze 

województw małopolskiego i świętokrzyskiego oraz nadal sprawy ze skarg 

wniesionych w poprzednich latach na decyzje Prezesa Głównego Urzędu Ceł, 

w których decyzje w pierwszej instancji wydawane były przez organy celne 

mające siedziby na terenie powyżej wymienionych województw. Sąd 

w Krakowie rozpatrywał również sprawy dotyczące działania Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie a wszczynane przez 

osoby zamieszkałe na terenie województw małopolskiego i świętokrzyskiego. 

Obszar właściwości miejscowej sądu w Krakowie obejmował 284 gminy i 4 

miasta na prawach powiatu.

Pod koniec 2004 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie 

pracowało 25 sędziów oraz 4 asesorów (28,25 etatów). Uległa zatem 

zwiększeniu obsada sędziowska w porównaniu z poprzednim okresem. 

W stosunku do zakresu zadań sądu, ilość sędziów nadal jest niewystarczająca.
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Sytuację tę pogorszyła nadto nieobecność sędziów w pracy, związana 

z chorobami i zwolnieniami lekarskimi.

Pomimo tych utrudnień i w dalszym ciągu skromnej wobec potrzeb obsady 

sędziowskiej, załatwiona została znaczna liczba spraw i istniejąca zaległość 

uległa wydatnemu zmniejszeniu.

Szczegółowo wykażą to dane zamieszczone w dalszej części sprawozdania. 

Duża ilość załatwionych spraw była możliwa dzięki zwiększonemu wysiłkowi 

i ofiarnej pracy sędziów, których stan zdrowia pozwolił na nieprzerwaną pracę.

Sędziowie Stanisław Biernat, Izabela Dobosz, Wiesław Kisiel, Elżbieta 

Kremer, Tadeusz Woś i Jan Zimmermann są jednocześnie pracownikami 

naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pozostali 

sędziowie orzekający w sądzie poza działalnością orzeczniczą zaangażowani 

byli między innymi w szkolenie aplikantów sądowych, prokuratorskich 

i adwokackich oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

W 2004 roku wpłynęło 4586 sprawy, tj. o 1318 spraw mniej 

w porównaniu z rokiem poprzednim, tj. o 28,73 %.

Wówczas bowiem wpływ wyniósł 5904 spraw. Średni miesięczny wpływ 

ponownie zmniejszył się w związku z tym i wyniósł 382 spraw (poprzednio 492 

sprawy).

We wcześniejszych latach ilość wpływających spraw ustawicznie wzrastała. 

Spadek wpływu / nieznaczny - ok. 5 % / wystąpił jedynie w 1990 r. w związku 

z reorganizacją wówczas administracji i następnie w 1994r. w związku 

z utworzeniem w tym czasie sądu w Rzeszowie, który przejął sprawy z terenu 

dawnych województw przemyskiego, krośnieńskiego i rzeszowskiego. 

Ponownie spadek ilości wpływających spraw wystąpił w ostatnich dwóch latach. 

W szczególności od powołania sądu w Krakowie w 1981 r. wpływ spraw 

wzrastał stopniowo od około 1200 w 1981r. do 1462 w 1989 r..

W roku 1991 wpłynęło już 1808 spraw, tj. o 26 % więcej niż rok wcześniej.
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W 1992 roku wzrost ilości spraw był jeszcze bardziej znaczący. Wpłynęło 

bowiem 2736 spraw tj. o 66 % więcej niż w 1991 r. W 1993 roku wpływ 

wyniósł 3397 sprawy. W 1994 roku - jak wyżej już podano - nastąpił spadek 

ilości spraw / utworzono sąd w Rzeszowie /. Wpłynęło bowiem 3005 spraw. Od 

tej chwili ilość spraw nieprzerwanie i systematycznie wzrastała. W 1995 roku 

wpłynęło 3083 sprawy, rok później spraw było już 3556. W 1997 roku wpływ 

wyniósł 4247 spraw a w 1998 roku przekroczył liczbę 5000 spraw. Wpływ 

wówczas bowiem wyniósł 5298 spraw. Nieznacznie zmniejszył się w roku 

1999. Wpłynęło wtedy 5294 sprawy. Największa ilość spraw zarejestrowana 

została w 200 lr. Wpłynęło wówczas 7039 spraw. W roku 2002 wpływ spraw 

wyniósł 6641, a w 2003 r. -  jak wyżej podano -  wpłynęło 5904 sprawy. 

Konieczność likwidacji zaległości wymaga dalszego zwiększenia obsady 

sędziowskiej i pracowników administracyjnych.

Jest to konieczne do uzyskania zwiększenia ilości załatwianych spraw 

i skrócenia czasu oczekiwania na rozprawę.

Wśród 4586 spraw, które wpłynęły w 2004 roku :

136 spraw dotyczyło bezczynności organów administracji 

185 spraw dotyczyło należności celnych 

105 spraw dotyczyło działalności Kierownika Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych 

1494 spraw / tj. 33,6 % / dotyczyło skarg na decyzje izb skarbowych 

1558 sprawy i tj. 35,2 % / dotyczyło skarg na decyzje organów

administracji rządowej

905 sprawy / tj. 20,3 % / dotyczyło skarg na decyzje Samorządowych 

Kolegiów Odwoławczych

199 spraw / tj. 4,4 % / dotyczyło skarg na uchwały organów samorządu 

terytorialnego i rozstrzygnięcia nadzorcze 

organów nadzoru
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Złożone w 2004 roku skargi na akty i inne czynności dotyczyły przede 

wszystkim następujących kategorii spraw :

- podatków, należności finansowych - 1.756, tj. 38,29% ogółu wpływu 

i budżetowych, finansowania gmin, umarzania należności

- budownictwa, nadzoru architektonicznego - 613, tj. 13,36 % ogółu wpływu

i budowlanego

- zagospodarowania przestrzennego

- cła

- pomocy społecznej

- spraw wewnętrznych, dowodów

osobistych

- zaskarżenia uchwał organów samorządu 

terytorialnego w trybie art. 101 i art. 101a 

ustawy o samorządzie

- bezrobocia

- wywłaszczenia nieruchomości i innych 

praw oraz zwrotu nieruchomości

- zdrowia opieki zdrowotnej, 

nadzoru sanitarnego

- spraw mieszkaniowych w tym 

dodatków mieszkaniowych

- egzekucji administracyjnej

- gospodarki mieniem państwowym 

i komunalnym

- powszechnego obowiązku obrony

-175, tj. 3,81 % ogółu wpływu 

-185, tj. 4,03 % ogółu wpływu

- 205, tj. 4,47 % ogółu wpływu 

-162, tj. 3,53 % ogółu wpływu

-188, tj. 4,09 % ogółu wpływu 

-162, tj. 3,53 % ogółu wpływu 

- 82, tj. 1,78 % ogółu wpływu

- 101 , tj. 2,20 % ogółu wpływu

- 61, tj. 1,33 % ogółu wpływu

- 27, tj. 0,58 % ogółu wpływu

- 78, tj. 1,70 % ogółu wpływu

- 49, tj. 1,06 % ogółu wpływu
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Z powyższego zestawienia wynika, że nadal dominującą problematykę 

wpływających spraw stanowią zagadnienia związane z podatkami, 

należnościami finansowymi i budżetowymi -  38,29 % ogółu spraw. Nastąpił tu 

nieznaczny wzrost, gdyż rok wcześniej spraw tej kategorii było bowiem 

37,80%.

Dalszemu natomiast zmniejszeniu uległa ilość spraw związanych z działalnością 

Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Spraw 

tych w roku 2004 wpłynęło jedynie 105 podczas gdy w 2003r. było ich 132 

a jeszcze rok wcześniej 155, a w 2002 -  931, w 2001 -602 .

W pozostałych kategoriach spraw nie występują istotniejsze różnice 

w porównaniu do roku 2003r. Odnotować może należy jedynie wzrost ilości 

spraw dotyczących bezrobocia, gospodarki mieniem państwowym 

i komunalnym oraz • znaczniejszy spadek spraw dotyczących egzekucji 

administracyjnej (27 spraw, zaś rok wcześniej - 109 spraw), jak również spraw 

z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Najwięcej skarg - jak wyżej wskazano - wpłynęło na decyzje 

organów administracji rządowej (35,2 %), następnie na decyzje izb skarbowych 

(33,6 %) oraz na decyzje samorządowych kolegiów odwoławczych -  (20,3 % 

wpływu).

Pewnemu zmniejszeniu uległa ilość skarg na bezczynność organów 

administracji.

Skarg tych było 136, podczas gdy w 2003 r. skargi na bezczynność dotyczyły 

182 w 2002 r., 169 przypadków a w 2001r. skarg tych wpłynęło 190.

W 2004 roku skargi na bezczynność dotyczyły następujących

zagadnień:

- budownictwa i nadzoru architektonicznego - 32
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- dróg, kolei, spedycji, żeglugi - 3

- wywłaszczania nieruchomości i zwroty wywłaszczonych gruntów - 5

- podatków i spraw budżetowych - 6

- zagospodarowania przestrzennego - 9

- pomocy społecznej -15

- spraw tzw. kombatanckich - 2

W strukturze tego typu skarg nie nastąpiły większe zmiany w porównaniu 

do poprzedniego okresu.

Na rozprawach załatwiono ogółem 171 sprawy ze skarg na bezczynność 

organów administracji ( rok wcześniej -  94 spraw ) .  Skargi uwzględniono w 23 

sprawach, podczas gdy rok wcześniej skarg w ten sposób załatwionych było 12.

Z 4586 spraw wniesionych w 2004 roku skargi od osób fizycznych 

pochodziły w 3713 sprawach. Pełnomocnicy organów rządowych 

i samorządowych wzięli udział w rozprawach 2420 spraw ( poprzednio 2323 ), 

a adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi jako pełnomocnicy stron w 676 

sprawach ( poprzednio 770 ). Ponownie zatem wzrosła obecność w rozprawach 

pełnomocników organów rządowych i samorządowych.

Udział pełnomocników stron / adwokatów, radców prawnych, doradców 

podatkowych należy ocenić wysoko. Ich obecność zwiększa zainteresowanie 

sprawą i przyczynia się do pełnego jej wyjaśnienia.

Równie wysoko ocenić należy udział prokuratorów w sprawach. W porównaniu 

do ubiegłych lat udział prokuratorów był większy w postępowaniu sądowym. 

Zmianę tę należy ocenić pozytywnie bowiem prokuratorzy są dobrze 

przygotowani do sprawy, znając treść akt i zagadnienia prawne występujące 

w poszczególnych sprawach. Składane wnioski są należycie i wnikliwie 

uzasadniane a wypowiadane poglądy prawne przyczyniają się do 

wszechstronnej oceny sprawy.
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Prokuratorzy występowali w 70 sprawach, poprzednio -  w 46 sprawach.

Z roku 2003 pozostało do załatwienia 

W roku 2004 wpłynęło do sądu 

W roku 2004 załatwiono

13.294 spraw 

4.586 spraw 

5.445 spraw 

12.435 sprawpozostało do załatwienia na 31.XlI.2004r.

Spośród załatwionych ogółem 5.445 spraw, na rozprawie załatwiono 

3.729 spraw, tj. 68,48 % a na posiedzeniach niejawnych 1.716 sprawy, tj. 

31,52 %.

Spośród załatwionych na rozprawach 3.729 spraw, skargi uwzględniono 

w 901 przypadkach, tj. w 24,16 %.

Skuteczność skarg zatem uległa znacznemu zmniejszeniu, gdyż poprzednio 

współczynnik ten wynosił 32,92 % a jeszcze rok wcześniej -  32,28 %.

Szczegółowy obraz orzecznictwa w odniesieniu do poszczególnych 

województw i zaskarżonych organów przedstawiają załączone tabele.

Wynika z nich, iż obecnie najlepiej prezentuje się orzecznictwo izb skarbowych. 

Decyzje tych organów były uchylane bądź stwierdzono ich nieważność tylko 

w 16,2 %. Tego rodzaju rozstrzygnięcia sądu dotyczyły decyzji samorządowych 

kolegiów odwoławczych w 19,9 % zaś decyzji terenowych organów 

administracji rządowej -  33,4 %.

Decyzje wyżej wymienionych organów były w zdecydowanej większości 

dobrze opracowane, zrozumiałe, z przekonywującym uzasadnieniem i w pełni 

odpowiadające wymogom art. 107 kpa. Można stwierdzić, że w zakresie tym 

nastąpiła dalsza poprawa.

Nadal zaś największą notowaną przyczyną wadliwości decyzji były uchybienia 

proceduralne, a przede wszystkim zaniechanie podejmowania wszystkich
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czynności niezbędnych do należytego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy 

i rozpatrzenia całego materiału dowodowego.

Wybrane zagadnienia z orzecznictwa

I. Sprawy ogólnoadministracyjne

W sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1055/00, zakończonej wyrokiem z dnia 

4 października 2004r. uchylającym decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy 

wznowienia postępowania, sąd podkreślił, że zgodnie z przepisami kodeksu 

postępowania administracyjnego skutkiem zgłoszonego przez daną osobę 

wniosku o wznowienie postępowania może być albo wydanie decyzji

0 odmowie wznowienia, albo wydanie postanowienia o wznowieniu, 

początkujące dalsze, merytoryczne już postępowanie. Przepis art. 149 § 3 kpa 

stanowi jedynie, że odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze 

decyzji administracyjnej , nie wymienia jednak przesłanek takiego 

rozstrzygnięcia. Skoro jednak postanowienie o wznowieniu postępowania 

stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co 

do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy ( § 2 art. 149 

kpa ), to przyjąć należy, że odmowa wznowienia może nastąpić tylko

1 wyłącznie z przyczyn o charakterze formalnym. Niewątpliwie takimi 

przyczynami jest brak ostatecznej decyzji ( bo tylko postępowanie zakończone 

taką decyzją można wznowić ), niewskazanie jednej choćby z ustawowych 

przyczyn wznowienia, oraz uchybienie terminu do złożenia podania 

o wznowienie.

Zgodnie z art. 147 kpa postępowanie może być wznowione z urzędu lub 

na wniosek strony. Stroną postępowania jest ten, czyjego interesu prawnego 

dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój
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interes. Interes prawny -  to kategoria prawa materialnego. Dla stwierdzenia, czy 

dana osoba jest stroną postępowania administracyjnego o określonym 

przedmiocie, konieczne jest wskazanie takich norm prawa materialnego, które 

kształtując sferę praw ( czy też obowiązków ) danej osoby, wyznaczają granice 

dozwolonej ingerencji działań administracji publicznej. Takie ustalenia i oceny, 

jako prowadzące do rozstrzygnięcia kwestii merytorycznej, bo związanej 

z prawem materialnym, nie mogą być jednak dokonywane przez organ 

w postępowaniu mającym ściśle formalny charakter. Samo zresztą porównanie 

przesłanek powodujących odmowę wznowienia postępowania ( np. uchybienie 

terminu ) z kwestią interesu prawnego unaocznia w sposób wyraźny konieczną 

między tymi pojęciami dystynkcję. Wniosek o wznowienie postępowania 

rzeczywiście winien pochodzić od strony bez względu na przesłankę 

wznowieniową, na którą strona ta się powołuje. To jednak, że osoba taki 

wniosek składająca nie była strona postępowania zakończonego ostateczna 

decyzją, nie uzasadnia samo w sobie odmowy wznowienia. Jeśli osoba 

domagająca się wznowienia postępowania powołuje się na przesłankę 

wznowieniową z art. 145 § 1 pkt 4 kpa, a co więcej wskazuje źródło swego 

interesu, to rozstrzygnięcie co do prawidłowości jej poglądu może nastąpić 

dopiero na etapie postępowania merytorycznego. Przedmiotem badania 

organu bowiem nie jest problem formalny, lecz to czy rzeczywiście podstawa 

wznowienia istnieje, a to -  stosownie do przepisu art. 149 § 2 kpa następuje po 

wydaniu postanowienia o wznowieniu.

Postępowanie wznowieniowe, jakkolwiek mające charakter 

nadzwyczajny, jest postępowaniem w sprawie o określonym przedmiocie.

Istota rozpatrywanej obecnie sprawy została rozstrzygnięta decyzją 

z 1978r,i co do tej istoty, tj. pozwolenia na budowę, organ musiałby się 

wypowiedzieć w postępowaniu po wznowieniu i po stwierdzeniu istnienia 

podstawy wznowieniowej.
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Nie ulega kwestii, że w tym postępowaniu stroną postępowania byłby 

aktualny, a nie poprzedni właściciel działki sąsiedniej. To bowiem prawo 

własności nieruchomości sąsiedniej ( znajdującej się w zasięgu oddziaływania 

zamierzonej inwestycji ) decyduje o istnieniu interesu prawnego. To, komu to 

prawo aktualnie przysługuje, jest kwestią drugorzędną. W razie więc pominięcia 

w postępowaniu o pozwolenie na budowę strony, której interes związany był 

z własnością nieruchomości, a która następnie własność tej nieruchomości 

zbyła, aktualny właściciel tej nieruchomości może domagać się wznowienia 

zjego udziałem na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 kpa. W takim wypadku 

określona w/w przepisem podstawa wznowieniowa dotyczyć będzie braku 

udziału w postępowaniu poprzedniego właściciela, który jednak wraz ze 

zbyciem własności, zbył również uprawnienia z tym prawem tylko związane.

Nie ma powodów, dla których w postępowaniu o wznowienie 

postępowania zakończonego decyzją o pozwoleniu na budowę, zakres 

uprawnień osób nabywających własność nieruchomości w drodze dziedziczenia 

był odmienny od zakresu uprawnień osoby nabywającej własność 

nieruchomości w inny sposób. To przecież nie sposób nabycia prawa, lecz samo 

prawo i jego przedmiot decydują o interesie prawnym.

Również zagadnień związanych ze wznowieniem postępowania 

administracyjnego dotyczył wyrok wydany 27 lipca 2004r. w sprawie o sygn. 

akt II SA/ Kr 3314/00. Stwierdzając nieważność postanowienia organu 

odwoławczego, sąd podkreślił, że zaskarżone postanowienie rażąco narusza 

prawo gdyż przepisy kpa nie przewidują możliwości zaskarżenia zażaleniem 

postanowienia o wznowieniu postępowania. Zgodnie z art. 149 § 1 i § 3 kpa -  

wznowienie postępowania następuje w drodze postanowienia, a odmowa 

wznowienia w drodze decyzji. Ani z tego, ani z żadnego innego przepisu, tak jak 

wymaga tego art. 141 § 1 kpa, nie wynika uprawnienie strony do wniesienia

12



zażalenia. Zaskarżone rozstrzygnięcie zatem, mające charakter merytoryczny, 

pozbawione jest podstawy prawnej.

Problematyki doręczeń dotyczy! wyrok wydany 27 października 2004r. 

w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1982/00 , uchylający postanowienie organu 

odwoławczego o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. Sad, 

rozpoznając skuteczność czynności doręczenia, podkreślił, między innymi, że 

ustalenie organu administracji, iż doręczenie nastąpiło zgodnie z art. 47 kpa, 

dokonane zostało bez uwzględnienia i bez analizy treści zapisów na zwrotnym 

potwierdzeniu odbioru, a jedynie w oparciu o informację uzyskaną po upływie 

ponad pół roku od czynności doręczyciela i to nie bezpośrednio od niego.

W piśmie Naczelnika Urzędu Pocztowego pojawia się zupełnie nowy 

fakt: data 26 listopada 1999r. mająca stanowić datę awizowania przesyłki. 

Rzecz w tym, że data taka w ogóle na zwrotnym poświadczeniu nie figuruje, 

a adnotacja o czynności, która w tej dacie miała być podjęta ( „ aw. zamknięte”) 

umieszczona została pod zapisem o odmowie przyjęcia, a bezpośrednio przed 

datą 29 listopada 1999r. Sąd podkreślił, że na poświadczeniu odbioru zostały 

zatem umieszczone informacje o dwóch różnych, wykluczających się 

jednocześnie faktach : odmowie przyjęcia przesyłki przez adresata i o jej 

awizowaniu. Sprzeczność ta nie mogła być wyjaśniona, i to na niekorzyść 

strony, metodą zastosowaną przez organ administracji ( poprzez uzyskanie 

pośredniej „informacji” ). Dowodem doręczenia przesyłki poleconej jest 

prawidłowo wypełnione poświadczenie odbioru. Musi z niego wynikać 

niewątpliwie albo fakt i data odmowy odbioru przesyłki, albo fakt i data jej 

awizowania. Oczywiście możliwa jest odmowa odbioru przesyłki wcześniej 

awizowanej, ale w takim wypadku kolejność czynności winna wynikać 

z dokładnych zapisów ( w tym d a t) na potwierdzeniu odbioru.
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Uzupełnienie danych z poświadczenia odbioru danymi pochodzącymi 

z „informacji” urzędu pocztowego ( nieopartej na dokumentach źródłowych ) 

stanowiło wynik dowolnej oceny materiału sprawy.

Zagadnień proceduralnych dotyczyło także postanowienie z dnia 9 lipca 

2004r. sygn. akt I SA/Kr 1981/02. Sąd, oddalając wniosek skarżącego

0 przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi uznał, że wskazanie 

przez stronę w poleceniu przelewu błędnego numeru konta bankowego sądu, 

w sytuacji gdy błąd ten został wskazany stronie przez bank na dwa dni przed 

upływem terminu -  nie jest okolicznością niezawinioną przez stronę i nie może 

usprawiedliwiać żądania przywrócenia terminu do wniesienia opłaty. Jest to 

zaniedbanie związane z brakiem należytej staranności strony, i nie stanowi 

okoliczności, o której mowa w art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 

1270), a koniecznej do przywrócenia uchybionego terminu.

Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2004r. sygn. akt II SAB/ Kr 134/03 sąd 

odrzucił skargę na bezczynność Ośrodka Medycyny Pracy w K. Skarżący 

zarzucał, że bezczynność polega na uchylaniu się przez Ośrodek od rozpatrzenia 

wniosku skarżącego o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem 

lekarskim, dotyczącym stanu zdrowia skarżącego z punktu widzenia zdolności 

do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Uznając skargę za niedopuszczalną, sąd podkreślił, że orzeczenia 

lekarskie wydawane przez Ośrodek Medycyny Pracy w K. nie są decyzjami 

administracyjnymi w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym. 

Procedurę wydawania tych orzeczeń oraz zasad kwestionowania ich treści 

przewidują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 

oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia

1 Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie badań lekarskich osób
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ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców ( Dz. U. 

Nr 69 poz. 772 ). § 13 tego rozporządzenia przewiduje tryb kwestionowania 

prawidłowości orzeczeń lekarskich tj. możliwość odwołania się od orzeczenia 

lekarskiego do właściwego podmiotu odwoławczego. Podmiotem właściwym 

jest Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S. Samo orzeczenie 

lekarskie nie jest jednak decyzją administracyjną. Orzeczenie takie jest jedynie 

elementem postępowania dowodowego, prowadzonego w sprawie orzekania 

przez organ administracji publicznej w przedmiocie uprawnień do kierowania 

pojazdami. Nie można zatem dokonać wznowienia postępowania, w wyniku 

którego doszło do wydania orzeczenia lekarskiego. Możliwe jest jedynie 

wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie uprawnień do 

kierowania pojazdami, którego elementem jest jedynie wydawanie 

przedmiotowych orzeczeń lekarskich.

Sąd podkreślił, że Ośrodek Medycyny Pracy w K. nie był zatem 

zobowiązany do wydania władczego rozstrzygnięcia w przedmiocie 

wznowienia. Wykracza to poza jego uprawnienia, które ograniczają się jedynie 

do oceny stanu zdrowia w kontekście istnienia lub braku istnienia 

przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. Ośrodek Medycyny 

Pracy w K. nie działa w tym zakresie jako organ administracji publicznej, 

a w ramach swojego działania nie może korzystać z tzw. władztwa 

administracyjnego.

Wobec zatem faktu, że Ośrodek Medycyny Pracy w K. nie był 

zobowiązany do wydania władczego rozstrzygnięcia administracyjnego, nie 

można mówić o jego bezczynności jako bezczynności organu administracji 

publicznej. W tym stanie rzeczy zaskarżona w niniejszej sprawie bezczynność 

tegoż Ośrodka nie mieści się w granicach kognicji sądu administracyjnego 

wyznaczonej treścią art. 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi.
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Również problematyki bezczynności dotyczyło postanowienie z dnia 

1 czerwca 2004r.sygn. akt II SAB/Kr 171/03.

W skardze małoletni skarżący zarzucali bezczynność Kuratora Oświaty 

w K. polegającą na braku reakcji organu na złożoną przez skarżących skargę 

z 24 czerwca 2003r. na „decyzję” Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 

w K. w sprawie niepromowania skarżącego W.K. z klasy pierwszej do drugiej.

Sąd, uznając skargę za niedopuszczalną, podkreślił, między innymi, że 

przepis art. 3 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi stanowi, że kontrola działalności administracji publicznej 

obejmuje orzekanie w sprawach skarg na : ( ...pkt 8 ) bezczynność organów 

w przypadkach określonych w pkt. 1-4 tj. w przypadkach skargi w sprawach, 

w których winna być wydana decyzja administracyjna ( pkt 1 ), postanowienie 

wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo 

kończące postępowanie, a także na postanowienie rozstrzygające sprawę co do 

istoty ( pkt 2 ), postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym 

i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; inne niż określone w pkt 1-3 akty 

lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub 

obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kurator Oświaty , stosownie do przepisu art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późn. zm. ) 

w brzmieniu tego przepisu obowiązującym w dacie wniesienia i rozpoznania 

skargi, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie 

oświaty określone w ustawie i w przepisach obowiązujących na obszarze 

województwa. W szczególności Kurator Oświaty m.in. zgodnie z art. 31 ust. 1 

pkt 1 sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi lub niepublicznymi 

szkołami i placówkami na obszarze województwa, wydając decyzje 

administracyjne w sprawach określonych w ustawie ( pkt 2 ) oraz wykonuje
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zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu 

postępowania administracyjnego:

a) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego -  

w sprawach szkół publicznych zakładanych i prowadzonych 

przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek 

niepublicznych

b) w stosunku do dyrektorów szkól - w sprawach z zakresu 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach 

skreślenia uczniów z listy uczniów ( pkt 5 lit. a i b ).

Kurator Oświaty ma zatem przymiot organu administracji publicznej 

w rozumieniu art. 5 § 1 pkt 3 w zw. z art. 1 pkt 2 kpa.

Skarga na bezczynność Kuratora Oświaty jako organu administracji 

publicznej oznacza zarzut, iż ten organ w terminie określonym art. 35 kpa, lub 

ustalonym w trybie art. 36 kpa nie załatwił bez zbędnej zwłoki indywidualnej 

sprawy z zakresu administracji publicznej przez wydanie decyzji 

administracyjnej lub innej przewidzianej prawem, a określonej przepisem art. 3 

§ 1 pkt 1-4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

formie właściwej dla załatwienia sprawy danego rodzaju, np. przez podjęcie 

innego aktu albo czynności.

Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 

199Ir. o systemie oświaty -  zwanej dalej ustawą -  nadzór pedagogiczny polega 

n a :

1. ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli,

2. analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

szkół i placówek.

Według przepisu art. 33 ust. 2 pkt 3 w zakresie wymienionym w ust. lpkt 

1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności postrzeganie zasad oceniania,
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klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 

a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz 

obowiązku nauki. Przestrzeganie zatem m.in. przewidzianych § 15 ust. 1 i 6 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 200Ir. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzaniu egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznych ( Dz. U. Nr 29 poz. 323 z późn. zm .) zasad, wedle których uczeń 

klasy I -  III szkoły podstawowej może nie uzyskać promocji do klasy 

programowo wyższej, wchodzi w zakres nadzoru pedagogicznego Kuratora 

Oświaty.

Jednakże przepis art. 34 „b” ustawy obowiązującej od dnia 1 stycznia 

1999r. stanowi w zd. 1, że organ prowadzący szkołę lub placówkę, a w zakresie 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej również organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny mogą ingerować w działalność szkoły lub 

placówki wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Ustawa 

zaś Kuratorowi Oświaty jako organowi nadzoru pedagogicznego w zakresie 

działalności dydaktycznej i wychowawczej szkół i placówek przyznaje 

kompetencje do :

wydawania przez nauczycieli wykonujących czynności z zakresu 

nadzoru pedagogicznego -  doraźnych zaleceń dyrektorom szkół 

i placówek oraz zgłaszaniu uwag i wniosków wynikających 

z przeprowadzonych czynności określonych ( art. 33 ust. 4 w zw. 

z ust. 3 pkt 1-5 ),

rozpatrywania zastrzeżeń dyrektorów szkół i placówek względem 

otrzymanych zaleceń, uwagi wniosków ( art. 33 ust. 5 i 6 ) 

zawiadamiania organu prowadzącego szkołę lub placówkę 

o stwierdzonych istotnych uchybieniach w działaniu szkoły lub 

placówki ( art. 33 ust. 7 )
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wydawania organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę 

zaleceń wynikających z czynności nadzoru ( art. 33 ust. 8 ) 

polecenia w drodze decyzji usunięcia uchybień w zakresie 

prowadzonej przez szkołę działalności z uwzględnieniem 

przepisów ustawy ( art. 34 ust. 1), 

polecania dyrektorowi szkoły lub placówki opracowania 

programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania.

Stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy, w szkole lub w placówce 

zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli, rada pedagogiczna jest kolegialnym 

organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, przy czym w myśl art. 41 ust. 1 

pkt 2 ustawy, do kompetencji statutowych rady pedagogicznej należy 

podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

Żaden przepis szczególny -  przepis ustawy o systemie oświaty, nie 

przewiduje dopuszczalności zaskarżenia uchwały Rady pedagogicznej 

w sprawie zatwierdzenia wyników i promocji uczniów do organu wyższego 

stopnia. Przepis art. 41 ust. 3 przyznaje natomiast dyrektorowi szkoły lub 

placówki kompetencje do wstrzymania wykonania uchwał niezgodnych 

z przepisami prawa, a organowi nadzoru pedagogicznego kompetencje do 

uchylenia uchwały w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem ( po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę, przy czym 

rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne).

Kurator Oświaty nie jest więc organem wyższego stopnia w rozumieniu 

przepisów kpa względem rady pedagogicznej szkoły i nie przysługują mu 

kompetencje do rozpatrywania odwołań od uchwał rady pedagogicznej 

w przedmiocie niepromowania uczniów , gdyż przepisy ustawy nie przewidują 

w ogóle zaskarżalności takich uchwał.
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Skierowane zatem przez skarżącego do Kuratora Oświaty pismo z dnia 24 

czerwca 2003r. traktowane przez skarżącego jako „skarga” na tę uchwałę, nie 

mogło wywołać skutków jakie przepisy kodeksu postępowania 

administracyjnego wiążą z wniesieniem odwołania od decyzji do organu 

wyższego stopnia.

Nie zachodziła przewidziana art. 3 § 2 pkt 1-4 ustawy Prawo

0 postępowaniu przed sądami administracyjnymi sytuacja, w której Kurator 

Oświaty jako organ nadzoru pedagogicznego obowiązany byłby załatwić 

inicjowaną pismem skarżącego z dnia 24 czerwca 2003r. sprawę w formie 

decyzji, czy też wydaniem innego aktu dotyczącego uprawnień lub obowiązków 

skarżących wynikających z przepisów prawa, gdyż promowanie lub 

niepromowanie ucznia w drodze uchwały rady pedagogicznej nie ma charakteru 

indywidualnej sprawy z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 1 pkt

1 i 2 kpa.

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SAB/Kr 30/04 w postanowieniu z dnia 30 

sierpnia 2004r.odrzucającym skargę na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w K. sąd podkreślił, że zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy 

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

administracyjnymi ( dz. U. Nr 153 poz. 1270 ), sąd orzeka w sprawach skarg na 

bezczynność organów w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 tej 

ustawy tj. w sytuacji gdy organ w postępowaniu administracyjnym powinien 

m.in. wydać postanowienie, na które służy zażalenie albo kończące 

postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, albo 

dokonać czynności lub aktu z zakresu administracji publicznej, dotyczących 

uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przepis art. 3 § 2 

pkt 8 ustawy nie przewiduje zatem możliwości wniesienia skargi na 

bezczynność organu wyższego stopnia polegająca na zaniechaniu rozpoznania
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zażalenia na niezałatwienie sprawy w obowiązującym terminie przez organ I 

instancji.

Postanowienie wydane na skutek wniesienia zażalenia z art. 37 § 1 kpa 

nie spełnia bowiem wymogów określonych w art. 3 § 2 pkt 2 wymienionej 

ustawy. Zgodnie bowiem z treścią art. 141 § 1 kpa -  zażalenie służy na 

postanowienie, jeżeli przepis kodeksu tak stanowi. Art. 37 § 2 kpa nie wspomina 

o możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie wydane na podstawie tego 

przepisu. Nie stanowi też -  gdyż jest postanowieniem -  innego aktu lub 

czynności z zakresu administracji publicznej ( art. 3 § 2 pkt 4 ustawy -  Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Należy w związku z tym przyjąć, podkreślił sąd, że na postanowienie 

wydane w trybie art. 37 § 2 kpa przez organ wyższego stopnia zażalenie nie 

przysługuje. Nie przysługuje również skarga do sądu administracyjnego.

Także skarga taka nie przysługuje na bezczynność organu wyższego 

stopnia polegającą na uchylaniu się przez ten organ do rozpatrzenia zażalenia, 

przewidzianego art. 37 § 1 kpa ( na niezałatwienie sprawy w obowiązującym 

terminie przez organ I instancji).

Problemu dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego dotyczyła 

również sprawa o sygn. akt II SA/Kr 2468/03. W postanowieniu z dnia 21 

września 2004r. odrzucającym skargę Haliny Z. i Dawida Z. na uchwałę 

Zarządu Miasta K. w przedmiocie przekwaterowania lokatorów z budynku 

mieszkalnego, położonego przy ul. Zielnej w K. sąd wskazał, że zaskarżona 

uchwała jest aktem kierownictwa wewnętrznego realizowanego przez Zarząd 

Miasta K. w stosunku do Urzędu, jako aparatu udzielającego Zarządowi pomocy 

przy wykonywaniu jego zadań ( art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

wg stanu do dnia 27 października 2002r. ). Uchwała ta nie była w ogóle 

skierowana do skarżących i nie rodziła dla nich żadnych uprawnień,
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obowiązków, a w szczególności nie pozbawiała ich prawa do zamieszkiwania 

w dotychczasowym lokalu przy ul. Zielnej. Jedynym skutkiem podjęcia 

zaskarżonej uchwały było nałożenie na Dyrektora Wydziału Architektury, 

Geodezji i Budownictwa Urzędu Miasta K. podjęcia kroków niezbędnych do 

umożliwienia skarżącym zawarcia stosownej umowy najmu. Uchwała ta zatem 

nie naruszyła interesu prawnego skarżących, a naruszenie interesu prawnego 

jest konieczną przesłanką dla skutecznego wniesienia skargi z art. 101 ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym.

Zagadnienie umorzenia postępowania przed organem administracyjnym 

rozpatrywane było w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 393/01. W wyroku z dnia 6 

lipca 2004r., sąd uchylając decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie 

umorzenia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, podkreślił, że nie jest 

trafiły pogląd organów administracji, iż w razie sporu co do ustalenia punktów 

granicznych, właściwym do załatwienia sprawy jest sąd powszechny 

a postępowanie przed organami administracji jako bezprzedmiotowe podlega 

umorzeniu.

Przepisy Rozdziału 6 -  Rozgraniczanie nieruchomości Ustawy z dnia 17 

maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 

1089 z późn. zm. ) regulują w istocie dwa rodzaje postępowań o odmiennych 

przedmiotach -  postępowanie rozgraniczeniowe ( art. 29 i in. ) oraz 

postępowanie w przedmiocie wznowienia znaków granicznych ( art. 39 ). 

Przepis art. 152 Kodeksu cywilnego nakłada na właścicieli gruntów 

sąsiadujących obowiązek współdziałania przy rozgraniczaniu gruntów oraz 

przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Z przepisów art. 2 pkt 5 

ustawy w zw. z art. 29 ust 1 i art. 39 ust. 1 wynika, że znaki graniczne są 

znakami geodezyjnymi, przez które rozumie się znaki z trwałego materiału, 

określające położenie punktów osnowy geodezyjnej.
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Istotę postępowania rozgraniczeniowego stanowi ustalenie przebiegu 

granic sąsiadujących nieruchomości przez określenie -  zgodnie z art. 29 ust. 1 

ustawy -  położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów 

znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich

dokumentów. Materialno -prawną podstawę rozgraniczenia nieruchomości 

stanowi przepis art. 153 Kodeksu cywilnego, określając przesłanki

rozgraniczenia, gdy granice gruntów stały się sporne. Przesłanką rozgraniczenia 

jest zatem spór co do przebiegu granic, których linię wyznacza tylko położenie 

znaków granicznych, a zatem spór, choćby występujący po stronie tylko jednego 

z uczestników o to, do jakiej granicy sięga jego prawo własności. Ustalenie 

spornych znaków granicznych, podlegających następnie utrwaleniu znakami 

granicznymi jest elementem postępowania rozgraniczeniowego.

Postępowanie rozgraniczeniowe przeprowadza się z urzędu lub na 

wniosek strony ( art. 30 ust. 1 ), przy czym ustawa wymienia przesłanki ( art. 30 

ust. 2 ) , przy których zaistnieniu wójt ( burmistrz, prezydent miasta ) może 

przeprowadzić rozgraniczenie z urzędu. Postępowanie o rozgraniczenie 

wszczyna się postanowieniem, na które nie służy zażalenie ( art. 30 ust. 4 ). 

Oznacza ta regulacja, że organ obowiązany jest wszcząć postępowanie na 

wniosek któregokolwiek z właścicieli sąsiednich nieruchomości.

W administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym, ustalenie 

przebiegu granicy albo następuje w wyniku zawarcia ugody przed geodetą, 

mającej moc ugody sądowej ( art. 31 ust. 4 ) , albo też w drodze decyzji 

o rozgraniczeniu nieruchomości ( art. 33 ust. 1 ) ,  gdy wprawdzie do ugody nie 

doszło, ale ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych 

dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. W przypadku, gdy mimo sporu co 

do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do ugody, a nie ma podstaw do 

wydania decyzji o rozgraniczeniu, gdyż ustalenie przebiegu granicy nie może 

nastąpić w oparciu o zebrane dowody, lub zgodne oświadczenie stron, organ na 

podstawie art. 34 ust. 1 i 2 umarza postępowanie administracyjne i przekazuje
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sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi. Z powyższego wynika, że przepisy 

ustawy regulują w zakresie postępowania rozgraniczeniowego, dwie sytuacje, 

w których decyzją następuje jego umorzenie. Pierwszą z nich określa przepis 

art. 31 ust. 4, gdyż w razie zawarcia ugody co do przebiegu linii granicznych, 

kontynuowanie wszczętego postępowania o rozgraniczenie jest

bezprzedmiotowe, co uzasadnia decyzję opartą na przepisie art. 105 § 1 kpa 

w zw. z art. 31 ust. 4 ustawy. Drugą sytuację, w której następuje umorzenie 

postępowania rozgraniczeniowego, określa art. 34 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy.

Umorzenie zatem postępowania rozgraniczeniowego z innych przyczyn, 

niż zawarcie ugody lub brak przesłanek do rozgraniczenia w postępowaniu 

administracyjnym, wymaga oparcia decyzji na przesłance jego

bezprzedmiotowości w rozumieniu art. 105 § 1 kpa, lub na wniosek strony ( art. 

105 § 2 kpa).

Przepis art. 38 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ponad nałożony 

art. 152 Kodeksu cywilnego na właścicieli gruntów sąsiednich obowiązek 

współdziałania przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych, nakłada na 

właścicieli i inne osoby władające nieruchomościami, obowiązek ochrony 

znaków granicznych.

W związku z tymi obowiązkami, pozostaje przepis art. 39 ust 1 ustawy, 

według którego przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, 

ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzania postępowania 

rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich 

pierwotnego położenia. W zd. II przepis stanowi, że jeżeli wyniknie spór co do 

położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

Brzmienie przepisu art. 39 ust. 1 ustawy wskazuje zatem, że przesłanką 

postępowania o wznowienie granic, jest niesporny zdaniem inicjującego to 

postępowanie przebieg granic, a celem postępowania jest wznowienie znaków 

granicznych ( przesuniętych, uszkodzonych czy zniszczonych ), w niespornych 

punktach granicznych aby usunąć na przyszłość możliwe wątpliwości co do
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przebiegu granic. Organem właściwym do przeprowadzenia tego postępowania 

nie jest wójt ( burmistrz, prezydent miasta ), lecz zgodnie z art. 39 ust. 2 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki, o których 

mowa w art. 1 ltj. inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami 

prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac. 

Z czynności wznowienia granic sporządza się protokół ( art. 39 ust 4 ) ,  a zatem 

także i wtedy, gdy do wznowienia nie dojdzie wobec sporu co do położenia 

znaków. Przy wznowieniu znaków, czynności utrwalone są w protokole 

stanowiącym dokument urzędowy ( art. 76 § 2 w zw. z art. 5 § 2 pkt 3 kpa, 

w zw. z art. 39 ust. 2 ustawy ), a przebieg granic wynikający ze znaków 

wznowionych w punktach granicznych, stanowi przedmiotowy składnik 

ewidencji gruntów i budynków ( art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy ).

Skoro skarżący wystąpili z wnioskami o rozgraniczenie nieruchomości 

stanowiącej ich działkę Nr 901/1 z nieruchomością sąsiednią stanowiącą działkę 

901/2 kwestionując przebieg granicy i wniosku tego nie cofnęli, organ 

administracji obowiązany był zatem wszcząć postępowanie rozgraniczeniowe. 

Zakwalifikowanie mimo wyraźnego żądania przedmiotu sprawy jako 

postępowania o wznowienie znaków granicznych narusza prawo materialne -  

przepis art. 39 ust 1 ustawy. Przepis art. 39 ust 1 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne , nie upoważnia bowiem organu właściwego do

przeprowadzania postępowania rozgraniczeniowego - na złożony wniosek 

strony w tym przedmiocie -  do oceny czy dokumentacja geodezyjna, 

pozwalałaby na określenie położenia znaków granicznych w wypadku 

wystąpienia z wnioskiem o wznowienie znaków.

Do strony inicjującej postępowanie, należy określenie czy jego 

przedmiotem jest żądanie rozgraniczenia, czy też wznowienia znaków 

granicznych. Ewentualne wątpliwości, co do treści żądania, może organ usuwać 

w trybie art. 64 § 2 w zw. z art. 63 § 2 kpa.

W konkretnej sprawie żądanie skarżących było jednoznaczne.
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Problematyki rozgraniczenia nieruchomości a przy tym również 

zagadnień proceduralnych dotyczyła sprawa o sygn. akt III SA/Kr 511/04. 

Decyzją Wójta Gminy P. z 22 stycznia 2004 r. odmówiono Wandzie 

M. wszczęcia postępowania o rozgraniczenie a decyzja ta na skutek odwołania 

Wandy K. została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

w K. z przekazaniem sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. 

Powyższa zaś decyzja Kolegium Odwoławczego została zaskarżona skargą 

przez Wójta Gminy P. do sądu administracyjnego. Odrzucając tę skargę 

postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2004 r. sąd podkreślił, iż skarga podlega 

odrzuceniu z powodu jej niedopuszczalności. Stosownie do przepisu art. 30 ust. 

1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. 

z 2000 r. nr 10, poz. 1086 ), wójt ( burmistrz, prezydent miasta) przeprowadza 

rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony. Rozgraniczenie 

następuje w formie decyzji ( art. 33 ust. 1 ). Na gruncie przepisów powołanej 

ustawy, wójt ( burmistrz, prezydent miasta) działa jako organ administracji 

publicznej w ramach przyznanych mu kompetencji do wydawania decyzji 

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ugruntował się 

pogląd ( postanowienie NSA z dnia 18 maja 1998 r. I SA/ Łd 78/98 niepubl.) 

podzielony także w orzecznictwie Sądu Najwyższego ( np. wyrok z dnia 

7 czerwca 2001 r. III RN 104/00- OSNP 1/2002/4, czy postanowienie SN z dnia 

9 listopada 2001 r. III RN 189/01- OSNP 8/2002/177 i z dnia 8 października 

2002 III RN 177/01 -  OSNP 20/203/479 ), że organ gminy ( wójt, burmistrz, 

prezydent miasta ), nie ma własnego interesu prawnego działając jako organ 

administracji publicznej, na mocy ustawowo przyznanych kompetencji 

i powołany do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu 

administracji publicznej określonego rodzaju.
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Zgodnie z przepisem art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153. poz. 1270 ), 

uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy kto ma w tym interes prawny, 

prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna 

w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów 

prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że ewentualny interes prawny 

we wniesieniu skargi mógłby służyć tylko gminie jako podmiotowi samorządu 

terytorialnego, mającemu osobowość prawną, a nie organowi powołanemu do 

reprezentowania gminy, tj. np. wójtowi jako jednoosobowemu organowi 

wykonawczemu ( art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

tj. Dz. U. ,nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Sama okoliczność, iż wójt umocowany jest do reprezentowania gminy na 

zewnątrz, nie przydaje gminie interesu prawnego, w zaskarżeniu decyzji organu 

odwoławczego, rozstrzygającej o odwołaniu od decyzji wójta jako organu 

administracji publicznej. Żaden przepis prawa nie przyznaje gminie prawa do 

wniesienia skargi na decyzję organu odwoławczego z tej tylko przyczyny, iż 

rozstrzyga ona o decyzji wydanej przez wójta. Nie zachodzi zatem sytuacja 

opisana art. 50 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, w myśl której uprawnionym do wniesienia skargi jest 

również inny ( niż wymieniony w § 1 ) podmiot, któremu ustawy przyznają 

prawo do wniesienia skargi. Interes prawny gminy P., kreujący jej uprawnienia 

do wniesienia skargi mógłby wynikać tylko z przepisów prawa materialnego. 

Skarga nie tylko, że nie wskazuje przepisów prawa materialnego, z których 

mógłby wynikać interes prawny gminy , ale nie wskazuje żadnych innych 

okoliczności -  poza faktem -  że wójt jest organem gminy, które miałyby 

uzasadniać skargę gminy. W istocie bowiem skarga gminy P. jest skargą 

wniesioną przez organ powołany do jej reprezentowania. Brak własnego 

interesu prawnego gminy we wniesieniu skargi jest oczywisty.
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Kwestią dopuszczalności wniesienia skargi przez organ administracji 

publicznej zajmował się również sąd w sprawie o sygn. akt II SA/ Kr 833/04. 

Sąd, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2004r. odrzucił skargę Wójta Gminy 1. 

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. wydaną 

w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału działki. Sąd wskazał, iż Wójt 

Gminy I. wydając postanowienie w pierwszej instancji nie działał jako podmiot, 

którego własnego interesu prawnego lub obowiązku prawnego dotyczy sprawa, 

lecz jako organ administracji publicznej na mocy przyznanych mu ustawowo 

kompetencji. Tym samym, organ gminy, który w pierwszej instancji wydał 

rozstrzygnięcie w sprawie, nie jest uprawniony do wniesienia skargi do Sądu 

administracyjnego w tej sprawie i to bez względu na przedmiot sprawy i jego 

rzeczywisty związek z interesem prawnym gminy. Wynika to z faktu, jak 

podkreślił sąd, iż inna jest rola procesowa organu, a inna strony. Nie można 

bowiem w tej samej sprawie najpierw występować jako organ, a potem jako 

strona w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Organ administracyjny nie może -  co do zasady -  wnieść skutecznie 

skargi na decyzję administracyjną wydaną w sprawie, w której sam orzekał. 

Interes prawny, jak wskazał sąd, musi wynikać z konkretnego przepisu prawa, 

który odnosi się do uprawnień lub obowiązków danego podmiotu. Oznacza to, 

iż skarżący musi mieć do złożenia skargi interes prawny, który jest rozumiany 

jako istnienie związku między sferą jego indywidualnych praw i obowiązków, 

a zaskarżoną decyzją. Interes prawny zaś -  mający charakter materialno-prawny 

jest oparty na normach prawa materialnego, gdzie musi istnieć konkretna norma 

prawna przewidująca, w odniesieniu do określonego podmiotu i określonym 

stanie faktycznym, możliwość wydania określonej decyzji, czy też podjęcia 

określonej czynności. W przedmiotowej sprawie, sąd stwierdził brak takowego 

interesu prawnego po stronie skarżącego Wójta Gminy I.
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W postanowieniu z dnia 28 czerwca 2004 r., sygn. akt II SA/Kr 537/04, Sąd 

podkreślił, iż z utrwalonego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

( postanowienie NSA z dnia 24 stycznia 1997 r., sygn. akt NSA 802/95, wyrok 

NSA z dnia 15 października 1990 r., SA/WR 990/90 ,ONSA z 1990r., nr 4, poz. 

7 , uchwała SN z dnia 27 lipca 1993 r., III AZP 8/93 ( OSNPC z 1994 r., nr 1, 

poz. 3 , postanowienie NSA z dnia 10 października 2000 r., II SA/Gd 2159/00, 

niepublikowane, postanowienie NSA z dnia 9 grudnia 2003 r., II SA/KR 

2492/03, niepublikowane) wynika, że organ gminy, który w pierwszej instancji 

wydał rozstrzygnięcie w tej sprawie, nie jest uprawniony do wniesienia skargi 

do sądu administracyjnego w tej sprawie i to bez względu na przedmiot sprawy 

i jego rzeczywisty związek z interesem prawnym gminy.

Wg art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego stroną postępowania 

jest tylko podmiot występujący w danym stosunku administracyjno-prawnym 

w charakterze administrowanego. Pojęcia strony nie można zaś odnieść do 

podmiotu występującego w charakterze organu administracyjnego. 

Dopuszczenie możliwości wniesienia skargi przez organ administracji 

publicznej, który wydał rozstrzygnięcie w sprawie, nadawałaby temu organowi 

dwojakie uprawnienia. Z jednej strony uprawnienie władcze w zakresie 

rozstrzygnięcia, z drugiej- uprawnienia strony, która kwestionuje poprzez skargę 

takie rozstrzygnięcie. Uprawnień takich nie przewidują przepisy o postępowaniu 

administracyjnym ani sądowo-administracyjnym. Odnosi się to także do organu 

pierwszej instancji, któremu żaden przepis nie przyznaje uprawnienia do 

przekształcenia się w określonej fazie postępowania z organu podejmującego 

władcze rozstrzygnięcie w podmiot kwestionujący takie rozstrzygnięcie 

w drodze skargi.

W uchwale składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

19 maja 2003 r., OPS 1/03, ( publ. Jurysta z 2003 r. Nr 7-8 str. 60 ), sąd ten 

stwierdził, że rola jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu
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administracyjnym jest wyznaczona przepisami prawa materialnego. Może być 

ona jako osobna strona tego postępowania i wówczas organy ją  reprezentujące 

będą broniły interesu prawnego, korzystając z gwarancji procesowych, jakie 

przepisy kodeksu postępowania administracyjnego przyznają stronom 

postępowania. Ustawa może jednak organowi jednostki samorządu 

terytorialnego wyznaczyć rolę organu administracji publicznej w rozumieniu art. 

5 § 2 pkt 3 kpa. Wtedy będzie on „bronił” interesu jednostki samorządu 

terytorialnego w formach właściwych dla organu prowadzącego postępowanie. 

Przyznanie zatem organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości do 

orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej, 

niezależnie od tego, czy nastąpiło to na mocy ustawy, czy też w drodze 

porozumienia, wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu 

prawnego w trybie postępowania administracyjnego lub sądowo- 

administracyjnego. W takiej sytuacji jednostka samorządu terytorialnego nie ma 

legitymacji procesowej strony w tym postępowaniu, nie jest również podmiotem 

uprawnionym do zaskarżania decyzji administracyjnych do sądu 

administracyjnego, ani też legitymowanym do występowania z powództwem do 

sądu powszechnego.

Z kolei w sprawie do sygn. akt II SA/KR 386/04 Sąd wydał postanowienie 

odrzucające skargę na zawiadomienie Wójta Gminy R. w przedmiocie 

wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i zwrócił uwagę, iż zgodnie z art. 52 

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

administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ), skargę można wnieść po 

wyczerpaniu środków zaskarżania, jeżeli służyły one skarżącemu 

w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi 

prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wskazanie przez przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
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1 budynków ( Dz. U. nr 38,poz. 454) - art. 47 § 3, na tryb postępowania 

administracyjnego, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień 

zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, przesądza o tym, iż 

wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów stanowi materię decyzyjną, gdyż 

zgodnie z przepisem 104 § 1 organ administracji publicznej załatwia sprawę 

przez wydanie decyzji, chyba że przepisy stanowią inaczej, a decyzje (§ 2) 

rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub części albo w inny sposób 

kończą sprawę w danej instancji. Podstawową zasadą postępowania 

administracyjnego jest jego dwuinstancyjność art. 15 kpa), której realizację 

stanowi dopuszczalność odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji do 

organu administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje 

inny organ odwoławczy (art. 127 § 1 i 2 kpa).

Odejście od zasady dwuinstancyjności może wynikać z przepisów 

proceduralnych lub materialno- prawnych. Wniesienie odwołania do organu 

wyższego stopnia w sprawie, której odwołanie nie przysługuje, owocuje 

wydaniem przez ten organ opartego na przepisie art. 134 kpa postanowienia 

o niedopuszczalności odwołania. Rozstrzygnięcie takie jako ostateczne podlega 

kontroli w drodze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ( art. 3 §

2 pkt 2 ustawy o Postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Zgodnie z art. 52 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć 

sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak 

wniesienie odwołania lub wniosek o ponowne rozpatrzenia sprawy 

przewidziany w ustawie. Nawet jednak w tych sytuacjach gdy ustawa nie 

przewiduje w/w środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, 

przepisy art. 52 § 3 i 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi warunkuje dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego uprzednim wezwaniem na piśmie właściwego organu do 

usunięcia naruszenia prawa.
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Z treści skargi na zawiadomienie wójta gminy R., będącej w istocie skargą 

na wprowadzoną zmianę ewidencji gruntów, o której powiadomiono tym aktem 

wynika, iż jej wniesienie do WSA nastąpiło wprost na akt I instancji, bez 

wyczerpania środków zaskarżenia albo w postaci odwołania od wprowadzonej 

zmiany w ewidencji gruntów, a w przypadku gdy odwołanie takie nie 

przysługuje, w formie wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2004 r., sygn. akt II SA/KR 1206/01, Sąd uchylił 

decyzję organu odwoławczego umarzającą postępowanie w pierwszej instancji. 

Przedmiotem wniosku strony, który wszczął postępowanie sprawie, było 

żądanie zezwolenia na wejście w teren dla celów szczegółowo opisanych we 

wniosku w oparciu o art. 125 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Po przeprowadzeniu wszczętego wnioskiem postępowania administracyjnego 

organ I instancji w całości uwzględnił żądanie wniosku wydając merytoryczne 

rozstrzygnięcie, w którym zezwolił na wejście w teren dla zrealizowania celów 

opisanych we wniosku i na czas wskazany we wniosku.

Organ II instancji natomiast, po rozpoznaniu odwołania od powyższej 

decyzji, ograniczył się do jej uchylenia i umorzenia postępowania I instancji, 

powołując się na art. 138 § 1 pkt 2 kpa i przyjmując, że brak jest podstaw do 

uwzględnienia żądania stron. Nie doszło zatem w niniejszej sprawie do 

merytorycznego jej rozstrzygnięcia przez organ II instancji, albowiem organ 

ograniczył się jedynie do rozstrzygnięcia formalnego, uchylając zaskarżoną 

odwołaniem decyzję i umarzając postępowanie.

Stosownie do treści art. 105 § 1 kpa umorzenie postępowania może 

nastąpić, jeżeli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się 

bezprzedmiotowe. Zgodnie z poglądem prezentowanym w orzecznictwie NSA 

przesłanka bezprzedmiotowości występuje, gdy brak jest podstaw prawnych do 

merytorycznego rozstrzygnięcia danej sprawy w ogóle. Bezprzedmiotowość 

postępowania występuje, gdy brak jest któregoś z elementów stosunku
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materialno-prawnego co skutkuje tym, że nie można załatwić sprawy przez 

rozstrzygniecie jej co do istoty. Bezprzedmiotowość postępowania oznacza brak 

przedmiotu postępowania. Tym przedmiotem zaś jest konkretna sprawa, 

w której organ administracyjny jest władny i jednocześnie zobowiązany 

rozstrzygną na podstawie przepisów prawa materialnego o uprawnieniach lub 

obowiązkach indywidualnego podmiotu ( por. wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 

2003 r. sygn. III SA 2225/01, Biuletyn Skarbowy 2003/6/25). Decyzje 

o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 105 § 1 kpa wydaje się wówczas, „gdy 

postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, 

w szczególności wówczas gdy strona zrezygnuje z ubiegania się

o rozstrzygnięcie określonej treści, gdy przyznanie określonego uprawnienia 

stało się zbędne lub gdy organ administracyjny stwierdzi oczywisty brak 

podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy” 

(wyrok NSA z dnia 26 września 2001 r., sygn. V SA 381/01, LEX nr 79817).

Mając to na uwadze sąd przyjął, że w opisywanej sprawie nie zachodziła 

bezprzedmiotowość postępowania. Istniała bowiem konkretna sprawa 

administracyjna, w której organ administracyjny władny i jednocześnie 

zobowiązany był rozstrzygnąć na podstawie prawa materialnego. Przedmiotem 

postępowania w niniejszej sprawie było rozstrzygnięcie wniosku o zezwolenie 

na wejście w teren na podstawie art. 125 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Starosta G. był władny i jednocześnie zobowiązany do 

rozstrzygnięcia tej sprawy. Wnioskodawca nie wycofał swego wniosku, nie 

zrezygnował zatem z żądania merytorycznego rozpatrzenia sprawy. Organ II 

instancji nie miał więc podstaw do wydania decyzji o umorzeniu postępowania 

przed organem I instancji, postępowanie to nie było bowiem bezprzedmiotowe.

Powyższy pogląd potwierdza dotychczasowe orzecznictwo sądowe, 

w którym podkreśla się, że „ organ odwoławczy który uchylił decyzję organu I 

instancji nie ma uzasadnienia do jednoczesnego umorzenia postępowania przed 

tą instancją, jeżeli odwołujący się żąda rozpatrzenia sprawy co do jej istoty.
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Żądanie takie świadczy bowiem o tym, że postępowanie nie stało się 

bezprzedmiotowe.

Jeżeli natomiast organ II instancji uznał, że brak było sprawie przesłanek do 

wydania decyzji pozytywnej, winien był wydać w tej sprawie merytoryczną 

decyzję negatywna, a nie umorzyć postępowania, „ ustalenie bowiem organu 

administracji, że w sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające wydanie 

decyzji, nie daje podstawy do umorzenia postępowania”.

Zaskarżona decyzja organu II instancji wydana została z naruszeniem prawa 

procesowego, umorzenie bowiem postępowania z powodu jego 

bezprzedmiotowości w sytuacji, gdy istniały podstawy do rozstrzygnięcia 

sprawy co do jej istoty, stanowi naruszenia art. 105§ 1 kpa.

W wyroku z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. akt II SA/Kr 3710.01, Sąd 

uznał, że sprawa o zawarty na mapie ewidencyjnej opis wzajemnej konfiguracji 

i kształt granic działek powstałych z podziału nieruchomości, jest sprawą o dane 

z ewidencji gruntów, mających stanowić podstawę do oznaczenia 

nieruchomości w dziale I-O księgi wieczystej i ewentualny spór, co do 

prawidłowości opisu wzajemnej konfiguracji i kształtu granic takich działek na 

mapie ewidencyjnej, podlega rozstrzygnięciu w postępowaniu przez organem 

prowadzącym ewidencję gruntów i budynków w trybie aktualizacji, jeżeli 

wzajemne granice powstałych z podziału działek nie były już uprzednio ustalone 

w postępowaniu rozgraniczeniowym.

W wyroku z dnia 24 października 2004 r. Sąd stwierdził, że grunty pod 

wodami płynącymi nie są przedmiotem gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

w rozumieniu art.2 pkt 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne ( Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.), 

przeprowadzonej na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów ( Dz. U. Nr 19, poz. 97 

z późn. zm .).
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Kwestią problematyki dotyczącej zagadnienia wstępnego ( art. 97 § 1 pkt 

4 kpa ) zajął się sąd w sprawie o sygn. akt II SA/ Kr 1508/00. Sąd uchylił 

zaskarżoną decyzję Wojewody Ś. i poprzedzającą ją  decyzję organu I instancji 

wydaną w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na budowę. Sąd stwierdził, iż wykazanie się przez inwestora 

prawem do dysponowania terenem dla celów budowlanych, ma niewątpliwie 

charakter zagadnienia wstępnego. Dlatego do czasu rozstrzygnięcia tegoż 

zagadnienia wstępnego postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na 

budowę winno być zawieszone na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa. Wydanie 

natomiast decyzji o pozwoleniu na budowę w chwili, gdy formalnie inwestor nie 

wykazał się prawem do dysponowania nieruchomością, na której zamierza 

realizować cele budowlane, narusza art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane, a decyzja taka winna zostać uchylona, jako wydana niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.

Zagadnieniem zezwolenia na ekshumację zwłok zajął się sąd w sprawie 

o sygn. akt II S.A./Kr 88/03. Sąd, wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2004r. oddalił 

skargę Henryka H. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w K. wydaną w przedmiocie odmowy zezwolenia na ekshumację 

zwłok. Sąd podkreślił, iż przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 23 poz. 295 z późn. 

zm. ) stanowi, że ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana : 1) na 

umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za 

zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego, 2) na zarządzenie prokuratora 

lub sądu, 3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie 

zajęcia terenu cmentarza na inny cel. Sąd wskazał, powołując się na przepisy 

art.12 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1998r. Nr 90 poz. 575 z późn. zm. ), że 

załatwienie sprawy w przedmiocie zezwolenia na ekshumację w trybie art. 15
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ust. 1 pkt 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych następuje w formie 

decyzji administracyjnej ( art. 104 § 1 i 2 kpa w zw. z art. 1 pkt 2 i art. 5 § 2 pkt 

3 kpa ) Państwowego Inspektora Sanitarnego, działającego jako organ 

administracji publicznej.

Sąd podkreślił, iż w świetle przepisu art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, poza 

przypadkami ekshumacji na zarządzenie prokuratora lub sądu, lub na podstawie 

decyzji związanej z zajęciem cmentarza na inny cel, ekshumacja zwłok 

i szczątków musi być poprzedzona uzyskaniem zezwolenia właściwego 

inspektora sanitarnego na umotywowaną prośbę osoby uprawnionej do 

pochowania zwłok.

W przedmiotowej sprawie, Sąd stwierdził, że nie naruszała przepisów 

prawa ocena zawarta w zaskarżonej decyzji, iż podanie Henryka 

H. o zezwolenie na ekshumację zwłok w celu ich identyfikacji, nie zostało 

umotywowane w stopniu wymaganym w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Sąd wskazał ponadto, iż ekshumacja zwłok na podstawie przepisu art. 15 

ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy może być także dokonywana jako realizacja zarządzenia 

prokuratora lub sądu. Jednakże taka regulacja ustawowa nie obejmuje 

kompetencji sądu administracyjnego do wydawania zarządzenia opartego na 

przepisie art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy, w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

odmowa udzielenia zezwolenia w trybie art. 15 ust 1 pkt 1 ustawy 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ani też do sądowo-administracyjnej 

kontroli wydanych w tych sprawach zarządzeń prokuratora lub sądu.

Zagadnieniami związanymi z formą i podmiotami uprawnionymi do 

wyrażenia zgody na wznowienie przez studenta studiów na wyższej uczelni 

zajmował się sąd w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 2597/03.

Sąd, wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2004r. stwierdził nieważność decyzji 

Prorektora Uniwersytetu oraz decyzji Dyrektora Instytutu Psychologii
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Stosowanej tegoż Uniwersytetu. Sprawa dotyczyła odmowy wyrażenia dla Jana 

R. zgody na ponowne przyjęcie na studia na kierunku psychologia stosowana.

Sąd wskazał, iż stosownie do art. 143 ust 1 ustawy z dnia 12 września 

1990r. o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 65 poz. 385 z późn. zm. ) prawa 

i obowiązki studenta związane z tokiem studiów określa regulamin studiów.

Przepisy regulaminu wyższej uczelni zawierają m.in. regulacje dotyczące 

skreślenia i ponownego przyjęcia na studia, a także tryb postępowania 

w przedmiocie ponownego przyjęcia na studia ( wznowienia studiów ), 

rozróżniając pomiędzy sytuacją, gdy przerwa od daty skreślenia z listy 

studentów wynosiła więcej niż 5 lat od sytuacja, gdy przerwa ta jest krótsza.

W myśl § 27 regulaminu Uniwersytetu, jak wskazał sąd, zgodę na 

wznowienie studiów wyraża dziekan na wniosek studenta złożony za 

pośrednictwem dyrektora instytutu. Akt zgody dziekana, w świetle powyższego, 

powoduje ponowne przyjęcie na studia za zasadach określonych w kolejnych 

przepisach regulaminu.

Regulacje regulaminowe nie określają natomiast przesłanek na jakich 

zgoda ma być udzielona, ani też nie określają formy aktu tejże zgody na 

wznowienie studiów przez studenta. Nie może jednak budzić wątpliwości -  

podkreślił sąd, -  że tak skreślenie z listy studentów, jak i zgoda na ponowne 

przyjęcie na studia studenta skreślonego z takiej listy, należą do kategorii 

indywidualnych spraw studenckich w rozumieniu art. 161 ustawy o szkolnictwie 

wyższym. Stosownie zaś do przytoczonego przepisu, do decyzji podjętych przez 

organy uczelni w indywidualnych sprawach studenckich, a także w sprawach 

nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu 

studenckiego, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania 

administracyjnego.

Sąd podkreślił, że wyrażenie przez dziekana zgody na wznowienie 

studiów ( ponowne przyjęcie na studia ), stanowi materię, w której załatwienie 

sprawy co do istoty, zgodnie z art. 104 § 1 i 2 kpa w zw. z art. 161 ustawy
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0 szkolnictwie wyższym, winno nastąpić w formie decyzji dziekana właściwego 

wydziału, zarówno co do wyrażenia takiej zgody jak i odmowy jej udzielenia. 

W związku z powyższym, sąd przyjął dopuszczalność skargi do sądu 

administracyjnego na odmowę wyrażenia zgody na ponowne przyjęcie na 

studia, traktując ją  jako decyzję w rozumieniu art. 107 § 1 kpa.

Stosownie do art. 57 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym -  od decyzji 

dziekana służy odwołanie do rektora. W przedmiotowej sprawie sąd uznał, iż 

Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania

1 Komunikacji Uniwersytetu nie był organem właściwym do rozpatrzenia 

sprawy w przedmiocie wyrażenia zgody na ponowne przyjęcie na studia. 

Wydana zatem przez niego decyzja, dotknięta była wadą nieważności decyzji, 

spełniając przesłankę z art. 156 § 1 pkt 1 kpa.

Natomiast, potraktowanie przez Prorektora Uniwersytetu odwołania od 

powyższej decyzji Dyrektora Instytutu Psychologii Stosowanej, jako 

skierowanego wprost do Rektora wniosku o wyrażenie zgody w przedmiocie 

reaktywacji na studia, negatywnie rozstrzygniętego decyzją, stanowiło rażące 

naruszenie prawa, gdyż pozbawiało skarżącego wynikającej z art. 15 kpa zasady 

dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, potwierdzonej wskazanym 

przepisem art. 57 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym.

W sprawie o sygn. akt III SA/ Kr 300/04, Sąd odrzucając postanowieniem 

skargę Powiatu T. na uchwałę Rady Gminy W. wydaną w przedmiocie oceny 

publicznej wypowiedzi wicestarosty, zajął się problematyką dopuszczalności 

zaskarżania uchwał rady gminy w kontekście ich przedmiotowego zakresu.

Mianowicie, opierając się na przepisach art. 101 ust 1 i art. 101a ust 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 200 lr. Nr 142 

poz. 1591 z późn. zm. ), sąd stwierdził, iż przedmiotem skargi do sądu 

administracyjnego opartej na art. 101 i art. 101a cyt. ustawy może być uchwała 

podjęta przez organ gminy tylko w sprawie z zakresu administracji publicznej,
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a skutkiem takiej uchwały jest naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia, 

albo naruszenie prawa osób trzecich poprzez podejmowane w sferze 

administracji publicznej czynności prawne lub faktyczne. A zatem -  jak wskazał 

sąd -  przedmiotem opartej na przepisie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym 

skargi, może być nie każda uchwała organu gminy, lecz tylko taka, która 

dotyczy spraw „ z zakresu administracji publicznej”, oraz że płaszczyzna 

uprawnień organów nadzoru nad działalnością gminy nie zawiera takiego 

ograniczenia. Jak wskazał sąd, kognicji sądów administracyjnych podlegają 

w trybie art. 101 cyt. ustawy tylko takie uchwały organów gminy, które wydane 

są w sferze administracji publicznej, i nie noszą charakteru np. 

cywilnoprawnego.

W przedmiotowej sprawie, zaskarżona uchwała Rady Gminy 

W. zawierała ocenę wypowiedzi prasowej Wicestarosty T. z punktu widzenia jej 

treści jako zniesławiającej i obrażającej władze gminy W. Tymczasem, jak 

stwierdził sąd -  nadanie formy uchwały stanowisku Rady Gminy wyrażającemu 

ocenę wypowiedzi prasowej wicestarosty, na płaszczyźnie dóbr osobistych 

mających przysługiwać organom gminy, nie lokowało takiego aktu jako 

podjętego w sferze spraw z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 

101 i art. 101a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, mimo 

powołania jako podstawy art. 18 ust 1 cyt. ustawy. W związku z powyższym, 

w przedmiotowej sprawie skarga starosty T. była niedopuszczalna, gdyż 

zaskarżona uchwała nie mieściła się w kręgu spraw z zakresu administracji 

publicznej, objętych kognicja sądu administracyjnego.

Problematyką zmiany imienia, regulowaną ustawą z dnia 15 listopada 

1956r. o zmianie imion i nazwisk ( Dz. U. Nr 59 poz. 328 z późn. zm. ) 

zajmował się sąd w sprawie o sygn. akt II S.A./Kr 1175/00. Wyrokiem z dnia 

20 kwietnia 2004r. sąd uchylił decyzję Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w K. oraz poprzedzającą ją  decyzję organu I instancji wydaną 

w przedmiocie odmowy zmiany imienia, o które wnioskował Ireneusz W.
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Skarżący pragnął zmienić swoje imię z „Ireneusz” na „Jano”, motywując 

swój wniosek tym, iż od dzieciństwa rodzice i znajomi zwracali się do niego 

w ten sposób, a także z uwagi na fakt, iż wszystkie dokumenty urzędowe, w tym 

książeczkę wojskową dyplom ukończenia uczelni podpisywał imieniem „Jano” 

i takiego imienia używa od lat.

Sąd, rozpatrując sprawę, powołał się na art. 1 i art. 2 ustawy o zmianie 

imion i nazwisk, wskazując przesłanki wymienione w cyt. przepisach, 

wymienione przykładowo, a będące uzasadnieniem dla wniosku o zmianę 

nazwiska, i odpowiednio do normy zawartej w art. 7 ustawy -  także i imienia 

wnioskodawcy. Regulacja art. 2 cyt. ustawy w zw. z art. 7 stanowi, iż wniosek

0 zmianie nazwiska lub imienia podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony 

ważnymi względami, do których należą m.in. noszenie nazwiska -  imienia 

ośmieszającego, nie licującego z godnością człowieka, o brzmieniu niepolskim. 

Regulacja ta nie wyłącza -  jak stwierdził sąd -  dopuszczalności żądania zmiany 

imienia, na imię używane od wielu lat, jeżeli wniosek o zmianę imienia jest 

uzasadniony ważnymi względami innymi, niż sam tylko już fakt długotrwałego 

używania imienia, którego wniosek dotyczy.

Zdaniem Sądu, uzależnienie zmiany imienia na inne może mieć oparcie 

w wykazaniu przez wnioskodawcę ważnych względów w rozumieniu art. 2 ust.

1 cyt. ustawy. Nie można natomiast odmówić zmiany imienia -  jak to uczyniło 

Kolegium -  tylko dlatego, iż wg. organu odwoławczego ustawodawca preferuje 

imiona o polskim brzmieniu, a wnioskowane przez Ireneusza W. do takich nie 

należy. Sąd podkreślił, iż wola osoby zainteresowanej co do zmiany swego 

imienia nie stanowi przesłanki samodzielnej i wystarczającej dla wprowadzenia 

tej zmiany, o ile nie jest ona poparta ważnymi względami w rozumieniu art. 2 

ust. 1 cyt. ustawy.

Brak akceptacji przez dorosłego człowieka nadanego mu przy urodzeniu 

i wpisanego do ksiąg stanu cywilnego oraz dokumentów urzędowych imienia, 

będący następstwem doznanego urazu w sferze psychiki stanowi przesłankę
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ważnego względu uzasadniającą uwzględnienie wniosku o zmianę imienia 

w trybie art. 2 ust 1 w zw. z art. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1956r. o zmianie 

imion i nazwisk.

A zatem, przedmiotem żądania może być zmiana ( uzasadniona 

ważnymi względami ) jednego imienia na inne imię. Nie ma natomiast 

doniosłości prawnej okoliczność, czy jest to imię o brzmieniu polskim czy 

niepolskim. Istotne jest jednakże to, czy żądane wnioskiem imię ma w ogóle 

przymiot imienia w swym brzmieniu i pisowni, a więc używanej w tym 

charakterze nazwy odosobowej.

Podobnie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 3199/00 Sąd zajmował się 

problematyką związaną ze zmianą nazwiska. Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2004r. 

sąd uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w K. oraz poprzedzającą ją  decyzję organu I instancji przyjmując, iż obie 

decyzje przyjęły za podstawę swego rozstrzygnięcia błędne przesłanki 

wynikające z norm prawa materialnego.

W szczególności sąd stwierdził, iż prawidłowe zakwalifikowanie wniosku 

strony inicjującej postępowanie, poprzez określenie, czy wnosi ona o zmianę 

imienia i nazwiska, czy też o ustalenie jego pisowni lub brzmienia, implikuje 

oparcie rozstrzygnięcia na odmiennych przesłankach materialno-prawnych, 

określonych albo w przepisie art. 2 ust 1 i 2 , albo w przepisie art. 10 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 15 listopada 1956r. o zmianie imion i nazwisk.

W przedmiotowej sprawie, pomimo iż skarżąca wnosiła o „ustalenie 

brzmienia nazwiska z : Szalińska na Szaliński”, to jednak z treści uzasadnienia 

wniosku i powołanych w nim dokumentów wynikało, że to nie kwestia 

brzmienia nazwiska jest przyczyną wniosku. Z uzasadnienia wniosku, a także 

kolejnych pism strony wynikało, iż przedmiotem wniosku jest w istocie żądnie 

zmiany nazwiska w trybie art. 2 ustawy, a nie wyjaśnienie powstałych 

u skarżącej wątpliwości jak się jej nazwisko pisze czy wymawia.
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Tymczasem, Kolegium Odwoławcze rozpatrywało przedmiotową sprawę 

w kontekście wniosku skarżącej jako wniosku o ustalenie brzmienia nazwiska, 

opierając się na przepisach art. 10 ust 1 ustawy o zmianie imion i nazwisk w zw. 

z § 4 ust 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26.10.1998r. 

w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu 

prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania 

i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, 

zaświadczeń i protokołów ( Dz. U. Nr 136 poz. 884 ). Sąd wskazał, iż przepisy 

ustawy z dnia 15 listopada 1956r. regulując samodzielnie i wystarczająco 

przesłanki zmiany imienia lub nazwiska nie odsyłają, przy podejmowaniu 

decyzji w tym przedmiocie do przepisów rządzących rejestracją stanu 

cywilnego, zawartych w ustawie z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu 

cywilnego i do wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

A zatem , jak wskazał sąd, nieuprawnione było także sięganie przez 

organy obu instancji do przepisów cyt. Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r., a w szczególności 

do jego przepisu § 4 ust 2 regulującego zasady wpisywania nazwisk do aktów 

stanu cywilnego.

W sprawie o sygn. akt II SA/ Kr 373/01 Sąd, orzekając w materii 

z zakresu zmian w klasyfikacji gleboznawczej, w uzasadnieniu wyroku z dnia 

6 lipca 2004r. zaznaczył, iż gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzi się na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. Sąd stwierdził, iż grunty pod wodami płynącymi nie są 

przedmiotem gleboznawczej klasyfikacji gruntów w rozumieniu art. 2 pkt 12 

cyt. ustawy, przeprowadzonej na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 4 czerwca 1956r. w sprawie klasyfikacji gruntów ( Dz. U. Nr 

19 poz. 97 z późn. zm. ). Z istoty bowiem gruntów pod wodami płynącymi

42



wynika, że ich podział na klasy bonitacyjne ze względu na jakość produkcyjną 

gleb, ustaloną na podstawie ich cech genetycznych jest bezprzedmiotowy.

Sąd wskazał, iż do istoty klasyfikacji gleboznawczej gruntów należy 

określenie typów i klasy gleby, ustalenie na gruncie konturów poszczególnych 

typów gleby i konturów klas gleby wraz ze sporządzeniem potrzebnej 

dokumentacji. Wyniki klasyfikacji winny być wyniesione na mapę i do rejestru 

klasyfikacyjnego, a prawomocne orzeczenie w sprawie klasyfikacji gruntów 

stanowi podstawę do wniesienia wyników klasyfikacji do ewidencji gruntów 

i budynków. Z powyższych uregulowań -  jak zaznaczył sąd -  wynika, że jeżeli 

w następstwie regulacji wody płynącej ( np. potoku ) część gruntów utraciła 

przymiot gleb lub lasów podlegających klasyfikacji wg. kryterium podziału na 

klasy bonitacyjne, to orzeczeniem o ewentualnej zmianie klas bonitacyjnych 

może być objęta tylko ta część gruntów, które nadal mają charakter gruntów 

rolnych lub pod lasami, a nie także część gruntów, które w następstwie regulacji 

stały się gruntami pod wodami płynącymi.

W kontekście natomiast sprawy o sygn. akt II SA/Kr 2672/01 Sąd, 

w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 października 2004r. uchylającego decyzje 

organu pierwszej i drugiej instancji wydane w przedmiocie wprowadzenia 

zmian w ewidencji gruntów, stwierdził, że wprowadzenie z urzędu 

w postępowaniu ewidencyjnym zmian aktualizujących operat ewidencji gruntów 

przez usunięcie rozbieżności jego części kartograficznej z opisową, przez 

dostosowanie tej ostatniej do obowiązującej mapy ewidencyjnej, służyć może 

tylko przyszłemu ewentualnemu zawiadomieniu sądu wieczysto -  księgowego, 

przez organ prowadzący ewidencję o niezgodności danych katastru 

nieruchomości z jej oznaczeniem w księdze wieczystej. Rozstrzygnięcie 

natomiast o sprostowaniu tego oznaczenia w księdze wieczystej tak w zakresie 

powierzchni, czy numeru działki należy do sądu wieczysto-księgowego.
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Sąd podkreślił także, że powszechnie przyjęte jest zarówno 

w orzecznictwie SN jak i piśmiennictwie, że oznaczenie nieruchomości, w tym 

jej obszar, nie jest objęte domniemaniem prawdziwości prawa ( art. 3 ), ani nie 

jest chronione rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych ( art. 5 ) 

statuowanymi ustawą o księgach wieczystych i hipotece. Z tego względu, 

zmiana ewidencji gruntów w zakresie danych stanowiących podstawę dla 

późniejszego ewentualnego sprostowania przez sąd wieczysto-księgowy 

oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej nie jest wyłączona, jeśli 

w świetle przepisów regulujących ewidencje gruntów i budynków są podstawy 

do zmiany ( aktualizacji -  wg aktualnego stanu prawnego ) tej ewidencji.

Tematyki wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów dotyczyła także 

sprawa o sygn. akt II SA/Kr 3710/01. Sąd w uzasadnieniu wyroku z dnia 

22 listopada 2004r. wskazał, iż podstawę oznaczenia nieruchomości w księdze 

wieczystej stanowi wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z oznaczonymi na mapie 

numerami działek oraz wypis z rejestru gruntów lub innego dokumentu 

sporządzonego na podstawie przepisów w ewidencji gruntów i budynków, 

chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Sąd wskazał, iż z powyższego wynika, że to dane z ewidencji gruntów są 

decydujące dla oznaczenia nieruchomości w dziale I - O  księgi wieczystej. 

Źródłową zatem dla oznaczenia nieruchomości w dziale I -  O księgi wieczystej 

jest dokumentacja kartograficzna oparta na mapie ewidencyjnej. Natomiast treść 

mapy ewidencyjnej stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 200 lr. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków, stanowią m.in. zgodnie z przepisem § 28 ust 1 pkt 1,2,6 

granice działki, oznaczenia punktów granicznych i numery działek 

ewidencyjnych.

Sąd podkreślił zatem, że sprawa o zawarty na mapie ewidencyjnej opis 

wzajemnej konfiguracji i kształt granic działek powstałych z podziału
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nieruchomości, jest sprawą o dane z ewidencji gruntów, mające stanowić 

podstawę do oznaczenia nieruchomości w dziale I - O  księgi wieczystej 

i ewentualny spór, co do prawidłowości opisu wzajemnej konfiguracji i kształtu 

granic takich działek na mapie ewidencyjnej, podlega rozstrzygnięciu 

w postępowaniu przed organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków 

w trybie aktualizacji tej ewidencji, jeżeli wzajemne granice powstałych 

z podziału działek nie były już uprzednio ustalone w postępowaniu 

rozgraniczeniowym.

II. SPRAWY Z ZAKRESU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych oraz innych świadczeń 

pieniężnych - podobnie jak w latach ubiegłych w Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym Ośrodku Zamiejscowym w Krakowie stanowią dominującą 

grupę spraw wpływających od 1 stycznia 2004r. do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie. W liczbach bezwzględnych wpływ spraw 

z zakresu spraw podatkowych zmniejszył się jednak w skali roku o 823 sprawy.

W 2004 roku kontynuowano głównie kierunki orzecznictwa sądowego 

w tej kategorii spraw, które zmierzały zarówno do ochrony słusznych interesów 

podatników jak i zapewnienia budżetowi państwa zgodnych z prawem 

wpływów środków pieniężnych niezbędnych do pokrycia potrzeb publicznych.

Wystąpiło też w tej kategorii spraw wiele istotnych zagadnień prawnych 

mających znaczenie zarówno dla praktyki orzeczniczej organów podatkowych 

jak i Sądu.

Spośród spraw dotyczących podatków, rozpoznawanych w roku 2004 na 

uwagę zasługują między innymi opisane niżej przykłady:



Podatek od towarów i usług

W 2004r. rozstrzygnięto kilkanaście spraw w zakresie decyzji organów 

podatkowych wydanych w przedmiocie podatku od towarów i usług za 

poszczególne miesiące roku 1998, 1999 i 2000, w których zarzuty skargi 

dotyczyły naruszenia przez organy przepisu § 54 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 

(Dz. U. Nr 156, poz. 1024 ze zm.) . Zgodnie z tym przepisem jeżeli nabywca 

posiada fakturę lub fakturę korygującą nie potwierdzoną kopią u sprzedawcy 

faktury te nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu 

różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Zaś ustęp 9 tego artykułu 

stanowi, że przepisu ust.4 pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy wystawca 

faktury lub faktury korygującej uwzględnił wykazaną w niej sprzedaż i podatek 

należny w deklaracji VAT-7.

Zarzut sformułowano co do zasady, jako zastosowanie przepisu 

niezgodnego z Konstytucją RP zwłaszcza w świetle wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2004r. sygn. akt K 24/03, którego sentencja 

brzmi:

1. Art. 32a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług 

oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), dodany przez art. 1 

pkt 6 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od 

towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów 

znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks kamy skarbowy (Dz. U. Nr 

213, poz. 1803), jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. § 48 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 

2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268, Nr 46, 

poz. 438, Nr 155, poz. 1290 i Nr 216, poz. 1828 oraz z 2003 r. Nr 115, poz.
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1079, Nr 152, poz. 1483, Nr 158, poz. 1534 i Nr 224, poz. 2229) jest niezgodny 

z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji.

3. Niezgodność z Konstytucją przepisów wskazanych w punktach 1 i 2 nie 

stanowi podstawy zwrotu podatku określonego w ostatecznej decyzji organów 

podatkowych lub uiszczonego w wyniku ich zastosowania.

Uwzględniając to orzeczenie i argumentację zawartą w jego uzasadnieniu 

skargi oddalono uznając, że nie ma ono zastosowania do lat jakich dotyczyły 

zaskarżone rozstrzygnięcia.

Po pierwsze powołano się na stwierdzenia padające także 

w przedmiotowym orzeczeniu TK, odwołujące się do wyroku Trybunału z 11 

grudnia 200lr. sygn. akt 16/00 stwierdzającego, że regulacja rozporządzenia 

wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług tj. § 54 ust. 4 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie 

wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku 

akcyzowym (Dz. U. Nr 154, poz. 797 ze zm.) jest zgodna z art. 32 ust. 1, art. 64, 

art. 84, art. 92 i nie jest niezgodny z art. 217 Konstytucji RP.

Także w wyroku z 16 czerwca 1998r., sygn. akt U 9/97 Trybunał 

rozstrzygnął, że § 54 ust.4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 

grudnia 1997r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku 

od towarów i usług nie jest niezgodny z art.92 ust.l i art.217 Konstytucji RP. 

Obydwa z pod legających ocenie Trybunału przepisów były jednobrzmiące, tak 

jak i obowiązujący w 2000r. w omawianym zakresie § 50 ust.4 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 1999r. także w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

o podatku akcyzowym
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Tak więc wzięto pod uwagę fakt, iż jak chodzi o przedmiotowe 

uregulowanie w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o podatku od 

towarów i usług, obowiązujące w rozpatrywanych latach 1998, 1999 i 2000, to 

nie stwierdzono jego niezgodności z konstytucją RP, bądź to na skutek w/w 

rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego, bądź z powodu nie rozpatrywania 

tego przepisu przez Trybunał.

Po drugie w uzasadnieniu przedmiotowego wyroku, co do wprowadzenia 

z dniem ł stycznia 2003r. regulacji art.32 a ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz o podatku akcyzowym, w połączeniu z § 48 ust.4 pkt 2 

rozporządzenia wykonawczego z 22 marca 2002r., Trybunał zauważył, że 

nastąpiła zmiana otoczenia normatywnego tegoż § 48, co spowodowało, że 

skutki analogicznej sytuacji faktycznej uregulowane są częściowo w ustawie, 

a częściowo w przepisach aktu wykonawczego.

I taki sposób unormowania omawianego problemu Trybunał ocenił 

następująco:

„W pierwszej kolejności Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że § 48 ust. 4 

pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. stanowi naruszenie 

art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji. Podstawą tego stwierdzenia jest naruszenie 

zasady prymatu ustawy wobec aktów wykonawczych, w tym w szczególności

wobec rozporządzeń..................Z zasady prymatu ustawy wynika zakaz

powtarzania lub przekształcania w rozporządzeniu treści wyrażonych w samej 

ustawie upoważniającej i w innych ustawach. ...

... Sprzeczna z zasadą prymatu ustawy, szczególnie w zakresie prawa 

podatkowego, jest regulacja polegająca na tym, że norma ogólna sformułowana 

została w rozporządzeniu, a tylko odstępstwa od niej w ustawie. W takiej 

sytuacji nie powinna mieć zastosowania reguła lex specialis derogat legi 

generali, ale stwierdzić należy, że rozporządzenie jest w pewnym zakresie
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sprzeczne z ustawą zawierającą przepis upoważniający, a zatem i niezgodne 

żart. 92 ust. 1 i - jeśli dotyczy prawa podatkowego - także z art. 217 

Konstytucji.”

Odnosząc się do samego założenia braku możliwości odliczenia podatku 

naliczonego z faktury nie potwierdzonej kopią u wystawcy, analizując różne 

sytuacje faktyczne, odnosząc się do zarówno uprawnień podatnika do odliczenia 

podatku naliczonego, jak i celu funkcjonowania takiego przepisu o charakterze 

prewencyjnym, w konsekwencji Trybunał stwierdził, że w odniesieniu do 

art.32a ustawy o podatku od towarów i usług powinność dokonania przez 

podatnika aktów staranności jest nadmiernie (nieproporcjonalnie) uciążliwa 

i skomplikowana w stosunku do faktycznych skutków (korzyści) jakie można 

w ten sposób osiągnąć i z tego punktu widzenia jest to sprzeczne z zasadą 

proporcjonalności opartą na art. 2 Konstytucji.”

Po trzecie. W swoich rozważaniach Trybunał w wyroku z 27 kwietnia 

2004r. podkreślił, iż nie jest zgodna z samą konstrukcją funkcjonowania podatku 

VAT sytuacja, gdy podatnik odlicza podatek naliczony, mimo, iż obrót w ogóle 

nie miał miejsca, ale z różnych przyczyn doszło do wystawienia faktury, lub gdy 

w momencie zwrotu nie było bezpośrednich podstaw w postaci deklaracji 

podatkowej do obciążenia nim sprzedawcy, lub co więcej, nie ma podmiotu, 

którego obowiązkiem takim należałoby obciążyć. W tych przypadkach dochodzi 

bowiem do uszczuplenia majątku Skarbu Państwa poprzez odliczenie przez 

nabywcę podatku naliczonego, chociaż nie został on odprowadzony do Skarbu 

Państwa przez sprzedawcę.

Wobec tego za oddaleniem skarg przemawiały właśnie sytuacje występujące 

w ustalonym stanie faktycznym rozpatrywanych spraw jak to, że np. wystawca 

faktur, sprzedawca został wykreślony z rejestru handlowego po jednym roku 

działalności, a nie przechowywał dokumentacji w miejscu wyznaczonym 

w postanowieniu sądu rejestrowego, wystawca w deklaracjach VAT-7 podatku
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należnego ze sprzedaży nie wykazywał, ani go też nie płacił. Brano także pod 

uwagę całokształt innych okoliczności jak np. dotyczący współpracy 

i powiązania z firmami włoskimi działającymi na terenie Polski w latach 1997 

i 2000 w nie pokrywających się, różnych tj. rocznych okresach czasu. To 

w ocenie Sądu dawało podstawę organom do uzasadnionej odmowy uznania 

uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur 

wystawionych przez te firmy, kiedy to brak było kopii tych faktur, podatek 

należny nie został w obowiązujących deklaracjach wykazany, ani też zapłacony, 

a podmioty te albo już się zlikwidowały, albo jak się okazało nie prowadziły 

działalności pod wskazanym adresem, czy też w ogóle brak było nieruchomości 

o numerze wskazanym jako siedziba spółki, a nade wszystko albo nie 

przechowywały ksiąg rachunkowych i dokumentów wbrew ciążącemu na nich 

obowiązkowi w tym zakresie, albo stosownej dokumentacji nie prowadziły.

Takie działanie kolejnych sprzedawców zmierzające do nie odprowadzania 

podatku należnego, w przypadku dokonania odliczenia przez skarżące podmioty 

podatku jako naliczonego, w skutkach obciążałoby Skarb Państwa.

Dodatkowo przesądzającym dla rozstrzygnięcia spraw było określenie 

w wyroku Trybunału powoływanym przez skarżących granic czasowych 

wstecznego zasięgu jego skutków.

W sprawach o sygn. akt I S.A./Kr 136/02, 1 S.A./Kr 137/02, I S.A./Kr 

138/02, I S.A./Kr 139/02, 1 S.A./Kr 140/02 strona skarżąca dokonała 

przedwcześnie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W wydanych wyrokach kontynuowano linię orzeczniczą wyrażoną 

w uchwale siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego podjętej 

w dniu 29 października 2001 r w sprawie FPS 10/01 ( ONSA 2002/2/54 ) 

w której wyrażono pogląd, że wydając w 1997 r. na podstawie art. 10 ust. 2 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, 

poz. 50 ze zm.) decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od
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towarów i usług (lub kwotę zwrotu różnicy podatku) za określony miesiąc lub 

miesiące 1995 r., organ podatkowy był obowiązany uwzględnić podatek 

naliczony z faktury podlegającej prawidłowo rozliczeniu w tym okresie, a ujęty 

przez podatnika wadliwie w rozliczeniu za okres wcześniejszy.

Podobny pogląd w sprawie dotyczącej decyzji wydanej w 1999 r odnośnie 

podatku od towarów i usług za miesiące 1998 r wyrażono w uchwale siedmiu 

sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanej w dniu 19 listopada 

2001 r. w sprawie FPS 12/01 ( ONSA 200/3/98 ).

We wskazanych na wstępie orzeczeniach podzielono bowiem stanowisko, 

że przepis art. 19 ust 1 cytowanej wyżej ustawy gwarantuje prawo podatnika do 

odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego . Realizacja tego 

uprawnienia następuje w ramach samoobliczenia podatku i jest wyrażana 

w deklaracji podatkowej, jaką podatnik jest zobowiązany składać zgodnie z art. 

10 ust 1 powyższej ustawy. Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona w terminie 

określonym w tym przepisie to organ podatkowy wydający na podstawie art. 21 

§ 3 wyżej wymienionej ustawy decyzję określającą zaległość podatkową nie ma 

umocowania do decydowania za podatnika o odliczeniu podatku . Inaczej 

natomiast przedstawiają się obowiązki tego organu w sytuacji gdy podatnik 

wywiązał się z samoobliczenia podatku składając we właściwy sposób 

i odpowiednim terminie deklarację podatkową dla podatku od towarów i usług , 

ale w sposób wadliwy przedwcześnie zadeklarował wolę skorzystania z prawa 

do odliczenia od podatku należnego o określoną kwotę podatku naliczonego. 

Przypada mu bowiem funkcja podmiotu kontrolującego prawidłowość 

samoobliczenia, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości weryfikującego 

stwierdzoną nieprawidłowość w drodze decyzji. Dokonując tych czynności 

organ podatkowy powinien zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej wyrażoną 

w art. 122 ordynacji podatkowej podejmować wszelkie kroki niezbędne do 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy .
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Co prawda art. 19 ust 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku 

akcyzowym adresowany jest do podatnika, ale nie stanowi on przeszkody dla 

uwzględnienia przez organ, przy ustalaniu kwoty podatku naliczonego do 

odliczenia za dany miesiąc, podatku z tych faktur, które w ramach 

samoobliczenia podatnik zaewidencjonował i rozliczył we wcześniejszych 

miesiącach, niż te w których mógł to prawidłowo uczynić.

Tym bardziej iż zasada prawdy obiektywnej nakazuje organowi podatkowemu 

uwzględnić nie tylko okoliczności niekorzystne dla podatnika , ale także 

korzystne dla niego. Jeżeli zatem podatnik wadliwie zastosował normę art. 19 

ust 3 powyższej ustawy i w związku z tym przedwcześnie skorzystał 

z przysługującego mu prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku 

należnego, to nie oznacza to utraty uprawnień do uwzględnienia tego podatku 

w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatek naliczony z danego dokumentu 

powinien być prawidłowo odliczony .

Wyżej wymienione orzeczenia dotyczyły zobowiązań podatkowych z tytułu 

podatku od towarów i usług powstałych przed dniem 1 stycznia 2000r.

W sprawie sygn. akt I S.A./Kr 2321/01 strona skarżąca składając za 

miesiąc marzec 1998r deklaracje w podatku od towarów i usług ujęła w niej 

kwotę naliczoną określoną w dokumencie celnym SAD, który otrzymała w tym 

miesiącu, jednakże w ewidencji prowadzonej dla potrzeb tego podatku ujęto 

inne dokumenty SAD dotyczące importu towarów zwolnionych z podatku VAT. 

Uznano bowiem , że art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

o podatku akcyzowym przewidywał w tym czasie obowiązek prowadzenia 

ewidencji , która powinna zawierać dane służące do prawidłowego 

sporządzenia przez podatnika deklaracji podatkowej. Jednakże wyżej 

wymieniona ustawa nie wiąże z nią takich skutków jak z deklaracją podatkową. 

Oczywiście , ewidencja i deklaracja powinny zawierać dane zgodne ze stanem 

rzeczywistym, które w przypadku podatku naliczonego powinny znajdować
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odzwierciedlenie w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług. 

Jednocześnie zasadą wynikającą z charakteru podatku od towarów i usług, 

będącego wielofazowym powszechnym podatkiem obrotowym netto ( od 

wartości dodanej), jest ustanowione w art. 19 ust. 1 powołanej wyżej ustawy 

prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Od zasady tej są wyjątki 

ustanowione w art. 25 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednakże w katalogu tych wyjątków nie przewiduje się naruszenia przez 

podatnika obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji, o której jest mowa 

w powołanym wyżej art. 27 ust. 4 ustawy. Oznacza to, że niewpisanie do 

omawianej ewidencji jakiegoś zakupu towaru i związanej z nim kwoty podatku 

naliczonego na zasadzie art. 19 omawianej ustawy , o ile podatnik posiada 

prawidłowe dokumenty wykazujące podatek naliczony.

Z tego względu za bezzasadne należy uznać kwestionowane przez organy 

podatkowe obniżenia przez podatnika kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego, tylko z tego powodu , że kwota tego podatku nie była 

wpisana do ewidencji.

W orzeczeniu tym nawiązano do wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2000r. wydanym w sprawie I S.A./Ld 

2067/98 ( ONSA 2002/1/32), w którym stwierdzono, że niewpisanie do 

ewidencji przewidzianej w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. 

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jakiegoś zakupu 

towaru i związanej z nim kwoty podatku naliczonego nie wyłącza prawa 

podatnika do odliczenia kwoty tego podatku od podatku należnego za zasadzie 

art. 19 tej ustawy. Istotnym jest, aby nie ujęta w tej ewidencji kwota podatku 

naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego mieściła się 

w kwocie ogólnej podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od podatku 

należnego.
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Podatek dochodowy od osób fizycznych

Sygn. akt I S.A./Kr 1604/01,1 S.A./Kr 461/02,1 S.A./Kr 1723/01

Zagadnienie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

dochodu ze sprzedaży akcji banku, a uzyskanego przez pracowników tego 

banku.

Zagadnienie opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji banku 

Handlowego S.A. w Warszawie, a uzyskanego przez pracowników tego banku 

było już przedmiotem rozpoznania Naczelnego Sądu Administracyjnego 

w innych sprawach.

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego było w tym zakresie 

jednolite (Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 29 września 

2000r. sygn. III S.A. 367/00, 28 grudnia 200 lr. sygn. III S.A. 2204/00. 17 

grudnia 2001r. sygn. III S.A. 1022/00, 13 grudnia 2001r. sygn. III S.A. 2037/00, 

18 września 2001r. sygn. III S.A. 871/00, 3 stycznia2002r. sygn. III S.A. 

2259/00, 1 lutego 2002r. sygn. III S.A. 2485/00). Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Krakowie w wyrokach z dnia 22 lipca 2004r. sygn. akt 

I S.A./Kr 1604/01, z dnia 29 lipca 2004r. sygn. akt I S.A./Kr 1723/01, z dnia 9 

września 2004r. sygn. akt I S.A./Kr 461/02 oddalił skargi i podzielił stanowisko 

wyrażone w uzasadnieniach cytowanych wyroków Naczelnego Sądu 

Administracyjnego , że akcje Banku Handlowego w Warszawie S.A., nabyte 

przez pracowników tego Banku w procesie jego prywatyzacji, nie spełniają 

przesłanek określonych w art. 52 pkt 1 lit a/ powołanej wyżej ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych do zwolnienia sprzedaży tych akcji od 

podatku dochodowego.

Przepis art. 52 pkt 1 lit a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych ( t.jedn. Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 ze 

zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniał zwolnienie
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sprzedaży akcji w okresie od 1 stycznia 1993r do 31 grudnia 2000r. od podatku 

dochodowego od spełnienia łącznie dwóch przesłanek, a mianowicie: 

dopuszczenia ich do obrotu publicznego oraz nabycia ich na podstawie 

publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych. Ustawa zakresie 

podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji "publicznego 

obrotu", zakresie zatem zgodnie zakresie dyrektywą wykładni systemowej 

odnieść się należy do definicji "publicznego obrotu" zawartej w przepisie art. 1 

par. 1 ustawy z dnia 22 marca 199 lr. - Prawo o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi i funduszach powierniczych (t. jedn. Dz. U. z 1994r. Nr 58, poz. 

239 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem publicznym obrotem jest proponowanie 

nabycia, nabywanie lub przenoszenie praw emitowanych w serii papierów 

wartościowych przy wykorzystywaniu środków masowego przekazu albo 

w inny sposób, jeżeli proponowane nabycie skierowane jest do więcej niż 300 

osób albo do nieoznaczonego adresata. Nie jest publicznym obrotem 

udostępnianie w procesie prywatyzacji przez Skarb Państwa akcji pracownikom 

danej spółki (art. 1 par. 1 pkt 1 tej ustawy).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wymienionych 

wyrokach przyjął, że proces prywatyzacji Banku Handlowego w Warszawie 

S.A. został przeprowadzony na podstawie obowiązującej w 1997 r. ustawy 

z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 

51, poz. 298 ze zm.). Artykuł 23 ust. 1 cyt. ustawy o prywatyzacji 

przedsiębiorstw państwowych określał tryb zbywania akcji należących do 

Skarbu Państwa, który polegał na przetargu, ofercie ogłoszonej publicznie lub 

na rokowaniach podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. W art. 23 ust.

1 użyto sformułowania "z zastrzeżeniem przepisów art. 24". Artykuł 24 cyt. 

ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych określał tryb zbywania 

akcji pracownikom na preferencyjnych zasadach. Przepis art. 23 ust. 2 cyt. 

ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych zawierał upoważnienie dla 

Rady Ministrów do zezwolenia na inny niż określony w ust. 1 tego artykułu tryb
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zbycia akcji należących do Skarbu Państwa. W świetle przepisu par. 2 ust. 1 

uchwały nr 18 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. tym innym trybem niż 

tryby wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw 

państwowych były rokowania podjęte na podstawie zaproszenia skierowanego 

do oznaczonych osób lub oferta skierowana do oznaczonych osób. Te formy 

zbycia akcji Banku dotyczyły nie więcej niż 73% akcji należących do Skarbu 

Państwa. Natomiast w odniesieniu do zbycia akcji osobom zatrudnionym 

w Banku inny tryb niż w ustawie prywatyzacyjnej polegał na zmniejszeniu 

liczby akcji zbywanych pracownikom do nie więcej niż 7,14% i określeniu ceny 

akcji zbywanych tej grupie osób w wysokości ich wartości nominalnej (par 3 

ust. 1 uchwały). Określenie szczegółowych zasad i warunków przydziału akcji 

pracownikom pozostawiono regulaminowi uchwalonemu przez Radę Ministrów 

i zatwierdzonemu przez Ministra Skarbu Państwa.

Brzmienie art. 23 ust. 1 powyższej ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw 

państwowych i użyte w nim sformułowanie "z zastrzeżeniem przepisu art. 24" 

świadczy także o tym, że ustawodawca tryb zbywania akcji pracowniczych 

uznał za odrębny od innych trybów zbywania akcji wymienionych w tym 

przepisie, w tym i oferty ogłoszonej publicznie.

Przepis art. 24 cyt. ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 

daje podstawę do stwierdzenia, że pojęcie udostępnienia akcji pracownikom 

obejmuje zarówno proponowanie nabycia, jak i nabywanie akcji przez 

pracowników prywatyzowanej spółki. Takiemu procesowi podlegały akcje 

Banku należące do Skarbu Państwa.

Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 

i funduszach powierniczych nie podaje jednoznacznej definicji publicznej 

oferty. Przepis art. 2 pkt 3a stanowi, co należy rozumieć przez używane 

w ustawie pojęcie "pierwszej oferty publicznej". Zgodnie z cyt. Przepisem art. 2 

pkt 3 a ustawy pierwsza oferta publiczna to oferowanie przez właściciela 

papierów wartościowych nabycia praw z emitowanych w serii papierów

56



wartościowych, jeżeli oferta ma charakter publiczny. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Krakowie w wymienionych wyrokach podzielił stanowisko 

Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z dnia 29.09. 2000 r. 

sygn. III S.A. 367/00, iż publiczny charakter oferty trzeba wywieść z brzmienia 

początkowej części art. 1 § 1 cyt. ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi. Przepis ten formułuje wprost definicję publicznego obrotu 

papierami wartościowymi, zawiera jednak i kwestie dotyczące oferty publicznej. 

Cechami wyróżniającymi publiczny obrót jest proponowanie nabycia papierów 

wartościowych z wykorzystaniem środków masowego przekazu albo w inny 

sposób, jeżeli proponowane nabycie skierowane jest do więcej niż 300 osób albo 

do nieoznaczonego adresata. Jest to więc oferta o charakterze publicznym, 

o której mowa w art. 2 pkt 3a tej ustawy. Ustawodawca pozbawia ofertę nabycia 

akcji przez pracowników danej spółki charakteru publicznego. Wynika to 

z cytowanego art. 1 par. 1 pkt 1 prawa o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi i pozostaje w oczywistym związku z przepisem art. 23 ust. 1 cyt. 

ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Jak wyżej wykazano, tryb 

zbycia akcji pracowniczych jest odrębny od innych sposobów zbywania akcji 

jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wymienionych w powołanym 

przepisie, a więc i oferty ogłoszonej publicznie.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Za interesującą należy uznać sprawę sygn. 1 S.A./Kr 1601/02, w której 

spór koncentrował się na wykładni przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. nr 106, poz. 482 ze zm.) 

odnoszących się do zwolnień podatkowych.

Chodzi tu o przepis art. 17 ust. 1 pkt 5 wedle , którego wolne od podatku są 

dochody spółek, których udziałowcami są wyłącznie organizacje działające na 

podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach.
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Zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie, powyższy przepis nie ma 

zastosowania do strony skarżącej "UNIHUT" S.A. Spółki kapitałowej prawa 

handlowego, której właścicielem jest NSZZ pracowników Huty im. T. 

Sendzimira w Krakowie, działający na podstawie ustawy z dnia 23 maja 199 lr. 

o związkach zawodowych ( Dz. U. Nr 55, poz. 234).

Wprawdzie przepis art. 24 ust. 2 tej ustawy zrównuje związki zawodowe 

w zakresie zwolnień podatkowych ze stowarzyszeniami, lecz zdaniem sądu nie 

dotyczy to spółek, których udziałowcami są związki.

Nie podzielono odmiennej , jako rozszerzającej wykładni tych przepisów 

zawartej w wyroku NSA z dnia 9 października 1996r. sygn. akt S.A./Ka 

1693/95, na którą powoływała się strona skarżąca.

Niezależnie od tego skład orzekający w obecnie rozpoznawanej sprawie 

stwierdził, że w roku podatkowym -1999 , art. 24 ust.2 w/w ustawy nie 

obowiązywał, gdyż został uchylony na mocy cyt. ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych - jej art. 40.

Ustawa ta weszła w życie mocą od 1 stycznia 1992 roku, a ustawa o związkach 

zawodowych ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 26 czerwca 199lr. - 30 dni 

po jej ogłoszeniu.

Podatek od nieruchomości

W bieżącym orzecznictwie WSA w Krakowie (sprawa o sygn. 1 SA/Kr 

1610/03) utrwalił się pogląd prezentowany już wcześniej przez NSA Ośrodek 

Zamiejscowy w Krakowie w sprawach o sygn. I SA/Kr 1023/97, I SA/Kr 

1022/97, I SA/Kr 973/97, I S.A./Kr 663/97 odnośnie interpretacji art.4 ust. 2 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu 

z 1995 roku ( Dz. U. nr 9, poz. 31 ze zm.) dotyczący tego w jakiej wysokości 

podatnik zobowiązany był zapłacić podatek od budowli w 1995r.
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Bezspornie powyższy przepis nie określał wprost podstawy opodatkowania, lecz 

stanowił, że podstawą tą jest wartość początkowa określona wg zasad 

przewidzianych w odrębnych przepisach dla celów amortyzacji.

Od dnia 1 stycznia 1995r. ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r. 

odsyłała do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 

1995r. w sprawie składników majątkowych uznanych za środki trwałe oraz 

wartości niematerialne i prawne.

Rozporządzenie to weszło w życie mocą wsteczną.

Trybunał Konstytucyjny wydając uchwałę z dnia 15 maja 1996r. o sygn. W/2/96 

w sprawie wykładni tego przepisu, nie orzekł o jego niekonstytucyjności. 

Podkreślić należy, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 września 1999r. III 

RN 92/99 stwierdził, że Rozporządzenie MF z dnia 20 stycznia 1995r. nie 

nakładało nowych podatków, nie określało też podmiotów i przedmiotów 

opodatkowania, nie wprowadzało też nowych stawek podatkowych i nie 

wkraczało zatem w szczególną sferę stosunków chronionych przez Konstytucję 

i z tego względu ma zastosowanie do ustalenia wartości początkowej budowli 

w 1995r.

Na tym stanowisku SN opierały się wyroki sądów NSA innych ośrodków np. 

wyroki o sygn. I S.A./Gd 890/99,1 S.A./Gd 570/99.

Zauważyć należy, że podtrzymana linia orzecznictwa NSA - Ośrodka 

Zamiejscowego w Krakowie przez WSA, uznająca za nieskuteczne wobec 

podatnika wymaganie zastosowania się do skutków zmian w podatkach 

o rocznym okresie rozliczeniowym, została jednocześnie uznana przez Sąd 

Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 200 lr. sygn. III RN 79/OO/OSNP.
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Wpływ skarg w 2004 roku

TABELA NR 1

Województwo
Wpływ skarg 
z województw

Skargi na
decyzje

Wojewody

Skarga na 
decyzje 

Samorząd. 
Kol. Odwoław.

Skargi na 
decyzje Izby 
Skarbowej

Skargi 
Wojewody na 
uchwały art. 

93 ust. 1

Skargi gmin na 
rozstrzygnięcia 

art. 98 ust 1

Skargi na 
uchwały gmin 
art. 101 ust. 

I

ŚWIĘTOKRZYSKIE 1.115 ■ 433 
38,8%

305
27,4%

348
31,2%

5
0,4%

24
2,2%

MAŁOPOLSKIE 2.827 1.125
39,8%

386
13,7%

1.146
40,5%

17
0,6%

6
0,2%

147
5,2%

NOWY SĄCZ 119 119

TARNÓW 95 95
Sprawy o należności 
celne

185

Sprawy tzw. 
Kombatanckie

105

INNE 4
RAZEM 4.450 1.558

35,2%
905

20,3%
1.494

33,6%
17

0,4%
11

0,2%
171

3,8%
Skargi na
bezczynność organów 
adm.

136

RAZEM 4.586



y

ZAŁATWIENIA SKARG NA DECYZJE WOJEWODY

TABELA NR 2

Województwo Wpływ Załatwienia
W tym na rozprawie Załatwiono

poza
rozprawą

Ogółem Oddalono
skargę

Uchylono
decyzję

Stwierdzono
nieważność

decyzji

Odrzucono 
lub załatw. 
Inny sposób

ŚWIĘTOKRZYSKIE 640 527 336 219
65,2%

95
28,3%

4

1,2%
18

5,3%
191

36,2%
MAŁOPOLSKIE 1.527 1.050 654 332

50,8%
214

32,7%
18

2,7%
90

13,8%
396

37,7%
RAZEM 2.167 1.577 990 551

55,7%
309

31,2%
22

2,2%
108

10,9%
587

37,2%



ZAŁATWIENIA SKARG NA DECYZJE IZB SKARBOWYCH

TABELA NR 3

Województwo Wpływ Załatwienia

w tym na rozprawie
Załatwiono

poza
rozprawą

Ogółem Oddalono
skargę

Uchylono
decyzję

Stwierdzono
nieważność

decyzji

Odrzucono 
lub załatw. 

W inny 
sposób

ŚWIĘTOKRZYSKIE 348 416 298 137
45,9%

24
8,2%

1
0,3%

136
45,6%

118
28,4%

MAŁOPOLSKIE 1.146 1.377 1.035 444
42,9%

182
17,7%

9
0,7%

400
38,7%

342
24,8%

RAZEM 1494 1.793 1.333 581
43,6%

206
15,4%

10
0,8%

536
40,2%

460
25,7%



Z ALA TWIENIA SKARG NA DECYZJE SAMORZĄDOWYCH KOLEGIÓW ODWOŁA WCZYCH

TABELA NR 4

Województwo Wpływ Załatwienia

w tym na rozprawie
Załatwiono

poza
rozprawą

Ogółem Oddalono
skargę

Uchylono
decyzję

Stwierdzono
nieważność

decyzji

Odrzucono 
lub załatw. W 
inny sposób

KRAKÓW 386 446 252 157
62,3%

51
20,2%

4
1,6%

40
15,9%

194
43,5%

KIELCE 305 444 286 209
73,1%

43
15%

2
0,7%

32
11,2%

158
35,6%

NOWY SĄCZ 119 138 84 49
58,3%

18
21,4

1
1,2%

16
19,1%

54
39,1%

TARNÓW 95 105 62 36
58,1%

17
27,4%

9
14,5%

43
40,9%

RAZEM 905 1.133 684 451
65,9%

129
18,9%

7
1%

97
14,2%

449
39,6%


