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Informacja o działalności
Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie

w 2006 r.

W 2006 roku zakres właściwości miejscowej 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. 72 poz. 652/ w brzmieniu nadanym 

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. 

/DZ.U. 187 poz. 1927/ , oraz art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 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, a także sprawy z zakresu działania organów mających 

siedzibę na obszarze województwa świętokrzyskiego, w których postępowanie 

zostało wszczęte przed 1 stycznia 2004 r.

Sąd w Krakowie -  stosownie do Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

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

wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania 

Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych /Dz. U. 72 poz. 

653/ rozpatrywał również sprawy dotyczące działania tego organu, a wszczynane 

przez osoby zamieszkałe na terenie województw małopolskiego i /wcześniej/ 

świętokrzyskiego.

Pod koniec 2006 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie 

pracowało 33 sędziów /32,75 etatu/, oraz 6 asesorów. Uległa zatem zwiększeniu 

obsada sędziowska w porównaniu z poprzednim okresem. Na koniec 2005 r. 

zatrudnionych bowiem było 31 sędziów/30,75 etatu/ i 6 asesorów.

Wzrosła także ilość zatrudnionych w sądzie urzędników i innych pracowników. 

Z końcem 2005 r. w grupie tej obsadzone było 42,55 etatów, zaś na koniec 

2006 r. stan zatrudnienia zwiększył się do 72,75 etatu.

Sędziowie Izabela Dobosz, Wiesław Kisiel, Elżbieta Kremer, Jan Zimmermann, 

Dorota Dąbek, Mariusz Kotulski , oraz asesorzy Wojciech Jakimowicz i Kazimierz



Bandarzewski są jednocześnie pracownikami naukowo - dydaktycznymi wyższych 

uczelni w Krakowie. Pozostali sędziowie orzekający w sądzie poza działalnością 

orzeczniczą zaangażowani byli m.in. w szkolenie aplikantów sądowych, 

adwokackich i prokuratorskich oraz pracowników administracji rządowej

i samorządowej.



A. Działalność pozaorzecznicza Sądu.

1. Szkolenia

W 2006 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie nie były 

organizowane szkolenia.

2. Narady

Z uczestnictwem wszystkich Sędziów odbyła się w dniu 28 listopada 2006 r. 

narada poświęcona problemom stosowania przepisów regulujących prawo pomocy w 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zaproszony na naradę pracownik 

naukowy UJ -  adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego wygłosił referat.

Poza tym narady Sędziów, związane z napotykanymi problemami prawnymi, 

odbywały się w ramach poszczególnych Wydziałów orzeczniczych. I tak:

W Wydziale I odbyły się 4 narady. Dotyczyły one problemów proceduralnych 

i różnych zagadnień z zakresu prawa materialnego z jakimi spotykano się w trakcie 

bieżącego orzekania. W razie rozbieżności interpretacyjnych co do poszczególnych 

zagadnień podejmowano zazwyczaj skuteczne próby w kierunku przyjęcia jednolitej 

linii orzecznictwa w Wydziale.

Z istotniejszych tematów charakterze proceduralnym, które pojawiały się w toku 

tychże narad uznać należy następujące:

- wysokość kosztów zastępstwa procesowego pełnomocników 

profesjonalnych/ w sytuacji , gdy sąd połączył kilka spraw do wspólnego 

rozpoznania i wyrokowania a zwłaszcza gdy posiadały one identyczną tematykę , 

chodzi tu zwłaszcza o tzw. „serie” np. dotyczące podatku VAT za poszczególne 

miesiące danego roku. Wątpliwości budziło , czy należy zasądzać koszty przyjmując 

minimalne stawki odrębnie dla każdej ze spraw , czy też wg stawki obowiązującej dla 

zsumowanej w wyniku połączenia wartości przedmiotu sporu .Problem ten był 

istotny zwłaszcza przy znacznej kwocie przedmiotu sporu i nakładem pracy 

pełnomocnika w zasadzie mającym przełożenie na jedną sprawę a jednocześnie 

bardzo wysoką niejednokrotnie kwotę mających być zasądzanych kosztów 

obciążających organy podatkowe. Przyjęto , że do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii w



orzecznictwie NSA zasądzane będą koszty wg stawki obowiązującej dla 

zsumowanej w wyniku połączenia wartości przedmiotu sporu.

- zagadnienie dotyczące zamieszczania w sentencji wyroku wyrzeczenia 

o klauzuli wykonalności na podstawie art. 152 ustawy u.p.p.s.a.

- problem dotyczący składania pełnomocnictw w sytuacji, gdy strona składa 

kilka skarg a pełnomocnictwo do jednej tylko z nich przy zaznaczeniu , że obejmuje 

ono wszystkie sprawy. Przyjęto, że wystarczającym jest złożenie dokumentu 

pełnomocnictwa do jednej sprawy i wskazanie tego faktu w formie stosownej 

adnotacji w innych sprawach.

- kwestie związane z właściwością tut. Wydziału w sprawach dotyczących 

interpretacji prawa podatkowego i wysokością wpisu od tych spraw.

- kwestie związane z nieprzedstawieniem przez pełnomocnika dokumentu 

pełnomocnictwa mimo wezwania o uzupełnienie tego braku, konsekwencją czego 

jest odrzucenie skargi. W skardze kasacyjnej pełnomocnik powoływał się na 

złożenie powyższego pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym i w aktach 

z tego postępowania. Wątpliwości sędziów budziła zasadność sprawdzania z urzędu 

pod tym kątem akt podatkowych, które zazwyczaj są bardzo obszerne. Problem ten 

był tematem artykułu w Przeglądzie Podatkowym.

-kwestia związana ze wznowieniem postępowania. Na gruncie przepisów 

Ordynacji Podatkowej odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze 

decyzji -  art. 243 par.3. Z dniem 1 stycznia 2003 r dodano art. 165 a, zgodnie 

z którym należy wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy 

z żądaniem wszczęcia wystąpiła osoba niebędąca stroną. Z wprowadzeniem tej 

nowelizacji organy podatkowe zaczęły wydawać postanowienia w sprawie odmowy 

wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania, gdy z wnioskiem 

wystąpiła osoba niebędąca stroną. Wątpliwości budziło, czy w takiej sytuacji 

zasadnym jest uchylenie zaskarżonego postanowienia, gdy pod względem 

merytorycznym rozstrzygnięcie jest poprawne, wyrażone jest natomiast w innej 

formie: postanowienie zamiast decyzji. Przyjęto, iż jest to powód do uchylenia 

orzeczenia.

- kwestia wpisu od skargi dotyczącej decyzji określającej wysokość straty. 

Problem powstał na gruncie art 231 ustawy p.p.s.a, zgodnie z którym wpis 

stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są



należności pieniężne. W wyniku dyskusji przyjęto, iż strata nie jest zobowiązaniem 

podatkowym, w związku z czym prawidłowy wpis winien wynosić 200 zł.

- problem związany z podniesieniem przez skarżącego zarzutów, które nie były 

przedmiotem skargi i równocześnie nie były podstawą ustalenia wartości przedmiotu 

sporu. Ustalono, że sprawę należy rozpoznać merytorycznie bez ustalenia 

dodatkowej wartości przedmiotu sporu. Nie zaakceptowano stanowiska 

przekazanego przez sędziów uczestniczących w szkoleniu Sędziów NSA 

w listopadzie 2006 r., iż przedmiotem sporu jest cała wartość zobowiązania 

wynikającego z zaskarżonej decyzji. Przyjęto, że wartość tą należy liczyć od 

wielkości spornego zobowiązania podatkowego. Niejednokrotnie decyzja opiewa na 

poważną sumę zobowiązania , podatnik natomiast nie zgadza się z drobnym 

zagadnieniem , obliczenie wpisu od wartości całego zobowiązania jest bezzasadne 

i niesprawiedliwe.

- kwestia liczenia terminu w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu. 

W oparciu o art. 98 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. -  przepisy wprowadzające ustawę 

p.p.s.a. w okresie dwóch lat od wejścia tej ustawy w życie, skargę wniesioną 

bezpośrednio do sądu, jeżeli wniesiono ją w terminie określonym w art. 53 par. 

1 przekazuje sąd organowi, z takim skutkiem jakby wniesiona została bezpośrednio 

do organu administracyjnego. .Pomimo to , że od 1 stycznia 2006 r. regulacja ta 

wygasła nadal do sądu wpływają skargi bez pośrednictwa organu. Wobec 

wątpliwości z jaką datą należy liczyć termin do wniesienia skargi, przyjęto iż o jego 

zachowaniu /art. 53 par. 1-3/ decyduje data nadania skargi przez sąd do właściwego 

organu.

Z zagadnień z zakresu prawa materialnego przedmiotem narad były między 

innymi następujące kwestie:

- problem na tle art. 144 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 

i naprawcze. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą 

likwidację majątku upadłego , postępowania sądowe i administracyjne dotyczące 

masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone dalej jedynie przez syndyka. 

Wątpliwość tyczyła tego, czy po ogłoszeniu upadłości można prowadzić 

postępowanie w zakresie określenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku 

VAT. Przyjęto, iż w takim wypadku organy podatkowe są uprawnione do 

prowadzenia postępowania.



- możliwość stosowania proporcji w rozliczeniu podatku VAT na tle uchwały 

7 sędziów NSA z dnia 20 czerwca 2005 r. sygn. FPS 1/05. Wątpliwość budziło, czy 

w stanie prawnym obowiązującym do 2001 roku można stosować metodę 

proporcjonalnego określenia podatku naliczonego w odniesieniu do sprzedaży 

opodatkowanej i zwolnionej. W uchwale ta kwestia nie została wyraźnie określona. 

Wątpliwości te nie zostały w czasie narady wyjaśnione.

- Kwestia nierzetelności ksiąg podatkowych w zryczałtowanym podatku 

dochodowym. Przy opodatkowaniu w tym podatku przychodów ewidencjonowanych 

nierzetelność ksiąg podatkowych można jedynie stwierdzić w zakresie sprzedaży. 

Przyjęto za prawidłowe stanowisko, że za ewidencję sprzedaży należy uznać także 

faktury zakupu i zarazem stwierdzenie nierzetelności również w tym zakresie.

W Wydziale II odbyły się 2 narady, podczas których omówiono następujące 

zagadnienia:

- środki zaskarżenia od postanowień wydanych na podstawie art. 55 ppsa. 

Wątpliwości związane były także z charakterem postępowania wywołanego 

winsokiem o wymierzenie grzywny. Przeważył pogląd, że omawiane postępowanie 

ma charakter „wpadkowy” także wówczas, kiedy sama skarga jeszcze nie została 

Sądowi przekazana. W konsekwencji wniosek nie podlega opłacie, od postanowienia 

o wymierzeniu grzywny przysługuje zażalenie, od postanowienia odmawiającego 

wymierzenia grzywny czy też umarzającego postępowanie wywołane wnioskiem 

środek zaskarżenia nie przysługuje.

-kwestia określenia w postępowaniu strony „przeciwnej” w sytuacji kiedy skarga 

dotyczy rady gminy. Przeważył pogląd, że skoro stroną jest rada będąca organem 

gminy /a nie gmina jako taka /to ona, a nie wójt /prezydent/ może upoważnić osobę 

do jej reprezentowania przed sądem. Zanim to ewentualnie nastąpi korespondencja 

sądowa winna być kierowana do przewodniczącego rady jako osoby uprawnionej do 

jej odbioru.

- kwestia kręgu uczestników postępowania sądowego wszczętego skargą na 

bezczynność organu. Przyjęto, że stronami są skarżący i organ bez względu na 

ewentualną liczbę stron postępowania administracyjnego.

- kwestie dotyczące zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, w tym 

przedstawione w materiale przekazanym przez Biuro Orzecznictwa /BO/Wiz-460- 

6/06/.



W Wydziale III odbyły się trzy narady poświęcone tematyce:

- stosowania art. 54 § 3 ppsa,

- struktury, sposobu orzekania, wybranego orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich,

- zagadnień dotyczących art. 200 ppsa, problemu ustalenia daty inwalidztwa 

rencisty /inwalidy/ wojskowego.

3. Doskonalenie zawodowe Sędziów

W 2006 r. trzech Sędziów orzekających w WSA w Krakowie podjęło studia 

podyplomowe „Prawo Unii Europejskiej” organizowane przez Uniwersytet 

Jagielloński.

Pięciu Sędziów w dniach 2-6 kwietnia 2006 r. uczestniczyło w konferencji 

szkoleniowej w Europejskim Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Sędzia NSA Wiesław Kisiel brał udział w seminarium w Tallinie dotyczącym 

zgłaszania pytań prawnych przez sądy krajowe do Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości /ref nr JHA 21919/.

Kilku Sędziów uczestniczyło w szkoleniu zorganizowanym przez Sąd Okręgowy 

w Krakowie z zakresu prawa europejskiego.

Jeden Sędzia w maju 2006 r. wziął udział w organizowanym przez Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach programu Transition Facility 2004 

szkoleniu z zakresu polityki konkurencji.

W październiku 2006 r. kilku sędziów uczestniczyło w zjeździe Katedr Prawa 

i Postępowania Administracyjnego, odbywającym się w Zakopanem.

W listopadzie 2006 r. dwóch Sędziów uczestniczyło w zorganizowanej przez Izbę 

Finansową NSA konferencji.

Jeden sędzia w październiku i grudniu 2006 r. uczestniczył w spotkaniach Forum 

Prawników, organizowanych przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego 

w Krakowie.



Administracja

W 2006 r. ukończona została budowa nowego budynku Sądu. Do późnej 

jesieni trwały prace związane z odbiorem, wyposażeniem, oznakowaniem 

i zabezpieczeniem budynku.

Od października systematycznie do nowego budynku przenoszone są 

poszczególne Wydziały i służby administracyjne. Zagospodarowanie nowego 

budynku następuje etapami i organizowane jest w taki sposób, aby normalna praca 

Sądu nie ulegała zakłóceniom.

Z perspektywą pozyskania nowego budynku, a więc i nowych miejsc pracy, 

podejmowano w 2006 r. decyzje zmierzające do uzupełnienia kadry orzeczniczej 

i administracyjnej. To spowodowało, że przez dość długi okres zarówno sędziowie, 

jak i urzędnicy pracowali w bardzo trudnych warunkach lokalowych. W istniejącej do 

jesieni 2006 r. sytuacji nie było realnych możliwości zorganizowania w optymalnym 

kształcie wszystkich służb obsługujących działalność administracyjną Sądu/ w tym 

sekretariatu Wydziału IV Informacji /. Możliwości te otworzyły się wraz z przejęciem 

nowego budynku.

Obecnie trwają intensywne prace organizacyjne, podejmowane są decyzje 

etatowe i kadrowe zmierzające do uporządkowania tego stanu.



B. Działalność orzecznicza Sądu.

I. Wpływ i załatwienia spraw

W 2006 r. wpłynęło 5202 sprawy, to jest o 611 spraw więcej niż w roku 

poprzednim. Wówczas bowiem wpływ wyniósł 4591 spraw.

1. Podmioty wnoszące skargi:

- osoby fizyczne - 3695

- osoby prawne - 1181

- organizacje społeczne - 11

- prokuratorzy - 12

- Rzecznik Praw Obywatelskich -0

Ponadto odnotowano:

- 1 skargę wniesioną przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek,

- 1 skargę wniesioną przez Polską Prowincję Zakonu św. Augustyna.

2. Przedmiot skarg:

Skargi na akty i inne czynności /4997/ dotyczyły działalności następujących 

organów administracji:

628 (12.57%) -skarg na działalność Izb Skarbowych 

i Inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej

1042 (20.85%) -skarg na działalność terenowych organów 

administracji rządowej

1166 (24.7%) -skargi na działalność Samorządowych Kolegiów 

Odwoławczych

852 (17.05%) -skarg na działalność Izb Celnych

40 (0.8%) -skargi na działalność ministrów, centralnych 

organów administracji rządowej i innych 

naczelnych organów

40 (0.8%) -skarg na działalność innych organów



Jeśli chodzi o problematykę spraw, struktura skarg na akty i inne czynności 

przedstawia się następująco:

1946 (38,94%) - podatki i inne świadczenia pieniężne

420 (8,4%) - budownictwo, nadzór architektoniczno -  

budowlany

371 (7,42%) 

332 (6,64%) 

313 (6,26%) 

253 (5,06%) 

123 (2,46%) 

97 (1,94%) 

92 (1,84%)

- utrzymanie i ochrona dróg publicznych

- obrót towarami z zagranicą, należności celne

- zagospodarowanie przestrzenne

- pomoc społeczna

- wywłaszczanie nieruchomości

- zatrudnienie i sprawy bezrobocia

- ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum

88(1,76%) 

85 (1,70%)

gminne

- gospodarka mieniem państwowym i komunalnym

- ewidencja ludności, akty stanu cywilnego, imiona 

i nazwiska, obywatelstwo, paszporty

70 (1,4%) 

69(1,38%) 

59(1,18%) 

50(1,0%) 

41 (0,82%) 

38 (0,76%) 

37 (0,74%)

- ochrona środowiska i ochrona przyrody

- ochrona zdrowia

- geodezja i kartografia

- sprawy mieszkaniowe w tym dodatki mieszkaniowe

- oświata, szkolnictwo wyższe, nauka

- stosunki pracy i stosunki służbowe

- sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy

29 (0,58%) 

28 (0,56%) 

26 (0,52%) 

20 (0,4%) 

12(0,24%) 

6(0,12%)

2 (0,04%)

1 (0,02%)

przymusowej

- powszechny obowiązek obrony kraju

- gospodarka wodna, w tym ochrona wód, melioracje

- środki publiczne nieobjęte innymi symbolami

- działalność gospodarcza

- informacja publiczna i prawo prasowe

- rolnictwo i leśnictwo

- ceny, opłaty, stawki taryfowe

- geologia i górnictwo



1 (0,02%) 

109 (2,18%)

- świadczenia społeczne w drodze wyjątku

- inne sprawy

W porównaniu z rokiem poprzednim wśród rodzajów spraw, których wpływa 

najwięcej, nie nastąpiły istotniejsze zmiany. W dalszym ciągu dominującą 

problematykę stanowią zagadnienia związane z podatkami, należnościami 

finansowymi i budżetowymi, przy czym odsetek tych spraw nieznacznie zmalał 

/z 42,06% w roku 2005 do 38,94 %/. Na drugim miejscu znajdują się nadal sprawy 

budownictwa i nadzoru architektoniczno - budowlanego. Poprzednio sprawy te 

stanowiły 11,97%, obecnie 8,4 % ogólnej ilości spraw wpływających do sądu.

Stałemu zmniejszeniu ulega natomiast ilość skarg na decyzje Kierownika Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ilość skarg na bezczynność /160/ w porównaniu z rokiem poprzednim uległa 

zwiększeniu /ze 121 skarg w 2005 r./.

W 2006 r. skargi na bezczynność dotyczyły następujących zagadnień:

55 (34,38%) - budownictwo, nadzór architektoniczne - budowlany

34 (21,25%) - informacja publiczna i prawo prasowe

8 (5,0%) - zagospodarowanie przestrzenne

7 (4,38%) - utrzymanie i ochrona dróg

7 (4,38%) - wywłaszczanie i zwrot nieruchomości

6 (3,75%) - podatki

5(3,13%) - geodezja i kartografia

5(3,13%) - stosunki pracy

4 (2,5%) - gospodarka mieniem państwowym i komunalnym

4 (2,5%) - ochrona środowiska i przyrody

3(1,88%) - pomoc społeczna

3(1,88%) - środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu

3(1,88%) - skargi na uchwały organów jednostek

samorządowych

2(1,25%) - działalność gospodarcza



2(1,25%) - uprawnienia do wykonywania określonych czynności 

i zajęć

2(1,25%) - ustrój samorządu terytorialnego

2(1,25%) - gospodarka wodna

2(1,25%) - ubezpieczenia zdrowotne

1 (0,63%) - ochrona zdrowia

1 (0,63%) - sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe

1 (0,63%) - oświata, szkolnictwo wyższe, nauka

1 (0,63%) - rolnictwo i leśnictwo

W dalszym ciągu najwięcej skarg na bezczynność dotyczy spraw związanych

z budownictwem i nadzorem architektoniczne - budowlanym /poprzednio 36 spraw/. 

Niemal dwukrotnie wzrosła liczba skarg bezczynności w zakresie informacji publicznej 

i prawa prasowego /z 18 w roku 2005 /. W pozostałym zakresie struktura tego typu skarg 

nie uległa znaczącym zmianom.

3. Udział w rozstrzygniętych sprawach w 2006 r. wzięło:

- pełnomocników administracji państwowej - 2503

- adwokatów (pełnomocników skarżących) - 417

- radców prawnych (pełnomocników skarżących) - 535

- doradców podatkowych (pełnomocników skarżących) - 251

- rzeczników patentowych - 0

- prokuratorów - 20

- Rzecznika Praw Obywatelskich - 0

W roku 2006 załatwiono ogółem 7724 spraw, w tym 7568 spraw ze skarg na akty 

i inne czynności, oraz 156 spraw ze skarg na bezczynność organów.

Na rozprawach załatwiono 5428 spraw zaś na posiedzeniach niejawnych 2296

spraw.



Postępowanie mediacyjne

W 2006 r. na posiedzenia mediacyjne skierowano łącznie 13 spraw.

W Wydziale I w jednej sprawie skargę cofnięto przed datą wyznaczonego 

posiedzenia mediacyjnego, w pozostałych siedmiu sprawach postępowania nie 

zakończyły się z uwagi na trwające pertraktacje stron.

W Wydziale II do postępowania mediacyjnego skierowano 3 sprawy, żadna 

z nich w tym trybie nie została załatwiona.

W Wydziale III na posiedzenia mediacyjne skierowano dwie sprawy. W wyniku 

jednego z tych posiedzeń organ wydał decyzję uwzględniającą skargę, mediacja 

w drugiej sprawie nie odbyła się z uwagi na niestawiennictwo strony.

II. Postępowanie uproszczone

W 2006 r. w trybie uproszczonym rozpoznano 21 spraw.

W Wydziale I do rozpoznania w tym trybie skierowano dwie sprawy, żadna 

z nich jednak nie została w tym trybie załatwiona.

W Wydziale II , po rozpoznaniu spraw w tym trybie wydano 16 wyroków, w tym 

w pięciu sprawach uwzględniono skargi, w pozostałych skargi zostały oddalone.

W Wydziale III w trybie uproszczonym wydano pięć wyroków, w tym 

4 uwzględniające skargi, jeden oddalający skargę.

III. Prawo pomocy

Odnośnie tego zagadnienia w praktyce orzeczniczej, na tle konkretnych spraw 

pojawiły się wątpliwości między innymi w kwestii, czy w razie wyznaczenia adwokata 

przez okręgową radę adwokacką w ramach prawa pomocy oraz udokumentowania 

w aktach sprawy, który adwokat został wyznaczony i zawiadomienia o tym strony, 

okoliczność ustanowienia pełnomocnika jest wystarczająco udokumentowana bez 

potrzeby dołączania do akt sprawy dokumentu pełnomocnictwa z podpisem strony. 

Wątpliwości te powstały na tle przepisów art. 37 w zw. z art. 253 i art. 244 par. 

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



administracyjnymi i niektórych postanowień NSA /np. z dnia 23 czerwca 2005 r. II OZ 

519/05 /ONSA/WSA/2005/6/115/ dające pozytywną odpowiedź na to pytanie i glos 

krytycznych do tego postanowienia m. in. H. Knysiak -  Molczyk/ OSP 2006/5/63/.

Sędziowie zajmowali niejednolite stanowisko, ostatecznie przeważył pogląd 

o braku podstaw do zwolnienia z obowiązku przedstawienia w takiej sytuacji 

pełnomocnictwa od strony.

Jak się wydaje konsekwencją zaprezentowanego stanowiska jest i to, że dopóki 

nie zostanie przedłożone pełnomocnictwo, dopóty Sąd komunikuje się bezpośrednio 

ze stroną, choćby dane osoby wyznaczonego adwokata /radcy prawnego/ były mu 

znane.

IV. Uchybienia w działalności organów administracji publicznej

W 2006 r. w WSA w Krakowie nie podejmowano czynności w trybie art. 55 ust. 3 

ppsa, lub art. 155 ppsa.

W jednym przypadku wymierzono grzywnę na podstawie art. 112 ppsa.

W 2006 r. do WSA wpłynęło 8 skarg na niewykonanie wyroku Sądu /art. 154 

ppsa/. Zapadło jedno orzeczenie uwzględniające skargę.

V. Problemy dotyczące prawa procesowego i materialnego

Wydział I

Rozstrzyganie spraw z zakresu zobowiązań podatkowych oraz innych świadczeń 

pieniężnych, niejednokrotnie sprawiało trudności orzecznicze z uwagi na 

nieprecyzyjność szeregu przepisów prawa podatkowego, częstą ich zmianę prawie 

w każdym roku podatkowym. Widocznym tego rezultatem jest rozbieżne 

orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w kraju, przedstawianie 

Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie zagadnień prawnych 

budzących poważne wątpliwości.

Również częste zmiany przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ich 

nieprecyzyjność sprawiały trudności organom podatkowym, co miało



odzwierciedlenie w zaskarżanych decyzjach, wywoływało to także dyskusje 

orzekających w tych sprawach sędziów.

Zauważano też luki i nieprecyzyjność przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Występowały sytuacje różnorodnych interpretacji przez składy orzekające 

w Wydziale stosowanych przepisów. W takich, ujawnionych wypadkach, 

podejmowano próby przyjęcia jednolitej linii orzecznictwa poprzez dyskusję tych 

tematów podczas roboczych narad sędziów, jak również w czasie innych spotkań 

nieformalnych.

Generalnie kontynuowano kierunki orzecznictwa sądowego , które zmierzały do 

ochrony słusznych interesów podatników jak i zapewnienia budżetowi państwa 

zgodnych z prawem wpływów środków pieniężnych niezbędnych do pokrycia potrzeb 

publicznych.

W tej kategorii spraw wystąpiło wiele istotnych zagadnień prawnych mających 

znaczenie dla praktyki orzeczniczej organów podatkowych jak i Sądu.

Spośród spraw dotyczących podatków rozpoznawanych w 2006 roku na uwagę 

zasługują opisane między innymi przykłady:

Legitymacja czynna byłych członków zarządu /odpowiadających za 

zobowiązania spółek na zasadzie art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa/ do wnoszenia odwołań od decyzji administracyjnych 

i wnoszenia skarg do sądu administracyjnego w sprawach, w których stroną 

postępowania jest /była/ zarządzana przez nich poprzednio spółka reprezentowana 

w toku postępowania administracyjnego /lub sądowego/ przez nowych członków 

zarządu lub likwidatora czy też syndyka.

Powyższa kwestia była w 2006 r. kilkakrotnie rozstrzygana w związku 

z różnorakimi stanami faktycznymi.

We wszystkich sprawach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zajmował 

jednolite stanowisko, przyjmując, że byli członkowie zarządu nie są stroną 

postępowań administracyjnych dotyczących wymiaru zobowiązań podatkowych 

zarządzanych poprzednio spółek, nie mogą więc wnosić w toku postępowania 

administracyjnego środków zaskarżenia od wydanych w sprawie decyzji, nie



posiadają również legitymacji do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na 

decyzje podatkowe wydane w przedmiocie zobowiązań podatkowych spółek. I tak 

przykładowo:

- W sprawie I SA/Kr 518/04 ze skargi byłego członka zarządu na postanowienie 

Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie o odmowie wszczęcia postępowania 

w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej 

wysokość zobowiązania spółki reprezentowanej przez syndyka Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 12 lipca 2006 r. oddalił skargę /wyrok 

nieprawomocny/, wskazując, że kwestią sporną w rozpatrywanej sprawie jest prawo 

byłego członka zarządu spółki prawa handlowego /osoby prawnej/ do bycia stroną w 

postępowaniu dotyczącym bezpośrednio samej spółki, w chwili, gdy spółka pozostaje 

w upadłości pod zarządem syndyka, na zasadzie art. 90 §1 cyt. rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, byli członkowi 

zarządu są jedynie „osobami trzecimi" w stosunku do uprzednio zarządzanych przez 

nich spółek. W konsekwencji byli członkowie zarządów osób prawnych są stronami 

jedynie postępowań dotyczących ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe 

/postępowań kończących się decyzjami, wydawanymi w trybie ww. art. 116 cyt. 

ustawy - Ordynacja podatkowa/, nie mają natomiast uprawnień strony 

w postępowaniach dotyczących spółek /decyzje w trybie art. 21 § 3 ustawy - 

Ordynacja podatkowa/. W ocenie orzekającego Sądu jedynie pośredni związek, jaki 

istnieje pomiędzy oboma typami decyzji, nie może być utożsamiany z istnieniem 

„interesu prawnego" osób trzecich w toczących się postępowaniach dotyczących 

spółek występujących w roli podatnika. Z uwagi na fakt, że zaskarżana decyzja 

podatkowa uprzednio zarządzanej spółki jedynie pośrednio związana będzie 

z prawami i obowiązkami skarżącego /byłego członka zarządu/, to co najwyżej 

posiadać on będzie interes faktyczny, a nie prawny. Posiadanie zaś interesu 

faktycznego, a nie prawnego, nie uprawnia do domagania się przyznania statusu 

strony w rozumieniu art. 133 ustawy - Ordynacja podatkowa w postępowaniu 

administracyjnym.

W konsekwencji były członek zarządu nie może skutecznie wnosić odwołań od 

decyzji w sprawie wymiaru zobowiązań podatkowych zarządzanej uprzednio spółki. 

Natomiast interes prawny w wniesieniu odwołania od decyzji dotyczącej podatnika,



posiada wyłącznie podatnik, a w rozpatrywanej sprawie reprezentujący podatnika - 

syndyk.

- W sprawie I SA/Kr 849/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 

orzekając na posiedzeniu niejawnym, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2006 r. 

/które nie jest jeszcze prawomocne/ odrzucił skargę byłego członka zarządu na 

decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego osoby prawnej. 

We wniesionej skardze były członek zarządu wskazywał, że organy celne 

zabezpieczyły na jego majątku osobistym należności spółki.

Odrzucenie skargi nastąpiło na skutek upływu terminu do wniesienia skargi oraz 

ze względu na brak legitymacji do jej wniesienia przez byłego członka zarządu - 

osoby prawnej, posiadającej status podatnika. W uzasadnieniu postanowienia 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie podkreślił, że o charakterze strony 

postępowania sądowego rozstrzyga przepis art. 50 ustawy - Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi, odwołujący się do interesu prawnego. O tym zaś, 

czy konkretny podmiot ma w danej sprawie chroniony interes prawny, decyduje 

przepis prawa. Od wykazania bowiem związku między chronionym przez przepisy 

prawa interesem prawnym a aktem lub czynnością organu administracji publicznej 

uzależnione jest uprawnienie do złożenia skargi. To, że osoba trzecia /taką osobą 

w rozumieniu art. 116 ustawy - Ordynacja podatkowa jest były członek zarządu/ nie 

posiada interesu prawnego w złożeniu skargi wynika z faktu, że decyzja określająca 

lub ustalająca zobowiązanie podatkowe podatnika nie wywiera automatycznie 

żadnych skutków w sferze praw i obowiązków osoby trzeciej. Osoba trzecia nie jest 

ipso iure zobowiązana do zapłaty wymierzonych podatków, ani też nie jest 

uprawniona do otrzymania ewentualnej nadpłaty w podatkach. Dopiero odrębne 

postępowanie, w którym zostaną stwierdzone przesłanki odpowiedzialności osoby 

trzeciej za zaległości podatkowe podatnika, może spowodować zobowiązanie tejże 

osoby trzeciej do poniesienia odpowiedzialności za określone decyzją podatkową 

zobowiązania. Nawet w sytuacji, gdy w momencie składania skargi, zabezpieczono 

na majątku osoby trzeciej, należne zobowiązania podatkowe podatnika brak jest 

interesu prawnego do wniesienia skargi. Interes prawny osoby trzeciej polega 

bowiem na wykazaniu jedynie braku istnienia przesłanek do dokonania 

zabezpieczenia i wykazania braku przesłanek istnienia odpowiedzialności za 

zobowiązania podatkowe podatnika. Natomiast wykazanie w toku postępowania



wymiarowego /podatkowego/ braku istnienia zaległości podatkowej lub wykazanie, 

że zaległość ta jest mniejsza jest jedynie pośrednią droga obrony osoby trzeciej 

przed przeniesieniem na nią odpowiedzialności za zaległości podatkowe.



1. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

- W sprawie I SA/Kr 570/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 

25 października 2006 r. /wyrok nieprawomocny/ oddalił skargę Rafała N. i Krystyny 

T. na decyzję dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 rok.

Spór dotyczył interpretacji art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy

0 zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne w związku z art. 27a ust. 1 pkt. 1 lit. a -  f ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem

1 stycznia 2002 r. W świetle art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej podatnikom, którzy 

w latach 1997 -  2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych 

na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a -  f ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., 

przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku 

dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji -  poniesionych od dnia 

1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

W niniejszej sprawie podstawowe zastrzeżenia skarżących wzbudzała kwestia 

dokonanej przez organy podatkowe wykładni pojęcia „kontynuacji danej inwestycji”. 

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie /odwołując się 

także do wyroków WSA w Warszawie : z dnia 28 kwietnia 2005 r. III SA/Wa 128/05 

i z dnia 13 stycznia 2005 r. IIISA/Wa 365/04/ wskazał, że w kontekście inwestycji 

budowlanych prowadzonych przez podatników pojęcie kontynuowania danej 

inwestycji nie może być interpretowane w sposób w pełni jednolity. Przy 

dokonywaniu rozróżnienia należy uwzględnić charakter inwestowania, 

w szczególności czy budowanie budynku dokonywane jest przez podatnika własnym 

sumptem czy też polega np. na dokonywaniu wpłat na poczet wkładu budowlanego 

w spółdzielni mieszkaniowej lub dokonanej wpłaty u dewelopera. W przypadku 

wniesienia wkładu do spółdzielni mieszkaniowej nie jest możliwe przyjmowanie 

perspektywy, iż zmiana lokalizacji budowy a nawet spółdzielni mieszkaniowej nie 

stanowi realizacji celu kontynuowania danej inwestycji polegającego na 

inwestowaniu w mieszkanie, poprzez uzyskanie prawa rzeczowego do własnego 

lokalu mieszkalnego. Uwarunkowane jest to specyfiką procesu inwestycyjnego, 

częściowo niezależnego od podatnika. W takim wypadku okoliczności o charakterze



niezależnym mogą spowodować konieczność zmiany spółdzielni albo dewelopera 

lub zmiany miejsca lokalizacji inwestycji.

Odmiennie jednak, zdaniem sądu, należy ocenić działania polegające na 

samodzielnej realizacji projektu budowy domu mieszkalnego, kiedy inwestorem 

i wykonawcą jest podatnik. To właśnie on wybiera pierwotne miejsce inwestycji i ją 

realizuje w określonym tempie. W takim wypadku zasadne jest przyjęcie wykładni 

pojęcia „kontynuowania danej inwestycji” jako konieczności prowadzenia tożsamej 

budowy, zarówno przed datą wprowadzenia art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej jak 

i po tej dacie. Z powyższego powodu nie sposób uznać również za trafne 

powoływanie się w niniejszej sprawie przez podatników na pismo Ministerstwa 

Finansów z dnia 21 listopada 2002 r., nr PB5/KD -  033 -  346 -  2638/02, które 

dotyczy inwestowania poprzez zakup mieszkania u dewelopera, bądź wniesienia 

wkładu do spółdzielni mieszkaniowej.

Dalej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że autonomiczność 

prawa podatkowego nie eliminuje jednak możliwości a czasem wręcz konieczności, 

zastosowania zasad wykładni systemowej oraz wykładni celowościowej w przypadku 

potrzeby dookreślania pewnych pojęć. Przy uwzględnieniu dopuszczalności 

posługiwania się wykładnią systemową możliwe jest posiłkowe stosowanie, przy 

dokonywaniu wykładni pojęcia inwestycji z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, 

regulacji normujących całość procesu inwestycyjnego, zawartych w przepisach 

prawa budowlanego. Nie jest bowiem możliwe w ramach prawa podatkowego w tej 

mierze przyjęcie definicji inwestycji z art. 3 pkt. 17 ustawy z dnia z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości. Pojęcie inwestycji zdefiniowane we wskazanym przepisie 

odnosi się do całkowicie odmiennej sfery dokonywania nakładów a tym samym nie 

znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie. Pojęcie „kontynuowania danej 

inwestycji”, jeżeli jest wykonywana samodzielnie przez podatnika, powinno być 

rozumiane w znaczeniu przedmiotowym i obejmować przede wszystkim jeden, 

kompleksowy proces budowlany. Do takiego wniosku należy dojść dokonując analizy 

tego pojęcia w oparciu o wykładnię celowościową. Przyjęcie odmiennego stanowiska 

upoważniałoby podatnika do swobodnej zmiany lokalizacji określonych procesów 

inwestycyjnych i ich wielokrotnego rozpoczynania a tym samym dowolnego 

regulowania zasad korzystania z ulgi budowlanej. Powyższe rozwiązanie stałoby 

w zdecydowanej opozycji do ratio legis wprowadzonego rozwiązania, które miało 

zapewnić obywatelom ulgi w ponoszeniu danin publicznych związane z określonym



celem, jakim było jak najsprawniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Należy 

również podkreślić, iż charakter przepisu przejściowego art. 4 ust. 2 zawartego 

w ustawie nowelizującej, w związku z użyciem pojęcia „kontynuacji danej inwestycji” 

wskazuje, że likwidując ulgę budowlaną ustawodawca chciał skonkretyzować jej 

dalsze stosowanie do określonych, rozpoczętych inwestycji, które powinny być, 

w celu wskazanym powyżej, ukończone jeszcze na zasadach dotychczas 

obowiązujących. Ponadto normodawca pragnął zachować dotychczasowe zasady 

korzystania z ulgi przez podatników, celem zapewnienia im ochrony praw nabytych 

i dlatego, uwzględniając rozciągnięcie w czasie procesu inwestycyjnego, przedłużył 

okres dopuszczalnego korzystania z ulgi osób, które już z tej możliwości skorzystały. 

Interpretacja przepisów przejściowych, w szczególności dotyczących ulg, powinna 

być dokonywana w sposób ścisły i odnoszący się przede wszystkim do samego celu 

regulacji pozostawionej po to aby na starych zasadach mogły być dokończone już 

rozpoczęte, konkretne inwestycje budowlane. Zgodnie z ugruntowanym 

stanowiskiem orzecznictwa wszelkie przepisy o ulgach, jako wprowadzające wyjątki 

od zasady obowiązku płacenia podatków, powinny być wykładane ściśle a w żadnym 

wypadku nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający. Tym samym zarzut 

skarżących dotyczący nieprawidłowej interpretacji pojęcia „kontynuowania danej 

inwestycji”, dokonanej przez organy podatkowe, nie został uwzględniony.

- W sprawie I SA/Kr 1101/04 zaskarżone zostało rozstrzygnięcie w sprawie 

określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych 

bez uwzględnienia darowizny na cele kościelnej działalności charytatywno 

opiekuńczej w wysokości powyżej 10 % dochodu. Organ podatkowy uznał bowiem, 

że nie zostały wypełnione warunki określone w art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

WSA uznał powyższe stanowisko za zasadne i skargę oddalił.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 6 października 2006 r. oddalającego skargę 

wyrok nieprawomocny /na wstępie Sąd zauważył, że w związku z art. 269 § 1-3 

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

administracyjnymi nie może samodzielnie przyjmować odmiennej od przedstawionej 

w uchwale pełnego składu Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 14 marca 2005 r. sygn. akt FPS 5/04 /ONSA/WSA 2005/3/49/ wykładni 

przepisów. Wedle zaś tej wykładni, w przypadku dokonania w latach 1995 - 2003



darowizny na działalność charytatywno - opiekuńczą kościelnych osób prawnych, 

darowizna taka, stosownie do art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U. Nr 29,póz. 

154 ze zm./ oraz art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do 

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego /Dz. U. Nr 66, póz. 287 ze 

zm./, była wyłączona z podstawy opodatkowania darczyńcy podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych.

W sprawie ma zatem zastosowanie przepis art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej stanowi, zgodnie z którym 

darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą są wyłączone 

z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem 

wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie 

odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie 

o przeznaczeniu jej na tę działalność. Warunkiem wyłączenia darowizny z podstawy 

opodatkowania jest zatem spełnienie dwóch przesłanek tj. pokwitowanie odbioru 

darowizny i sprawozdanie dotyczące jej przeznaczenia.

W rozpoznawanej sprawie darowizna w wysokości 145.000 zł została 

przekazana w dniu 5 lutego 2002 r. przelewem bankowym na rachunek 

obdarowanego, co jest bezsporne . W dniu 16 lipca 2003 r. obdarowany przedstawił 

dokument nazwany „sprawozdaniem merytoryczno - finansowym z wykorzystania 

otrzymanej darowizny". W dokumencie tym cel darowizny określono jako 

finansowanie działalności charytatywno - opiekuńczej, realizowanej w ramach 

całorocznej akcji na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych 

patologią pod nazwą Oratorium. Z przedstawionego dokumentu wynikało, że 

przekazane jako darowizna środki pieniężne zostały wydatkowane na sfinansowanie 

zimowego wypoczynku 50 dzieci /50.000 zł/, wypoczynku letniego 60 dzieci 

/70.000 zł/, zakupu odzieży i obuwia dla dzieci /15.000 zł/ oraz zakup prezentów dla 

dzieci ubogich /I0.000 zł/.

Sąd podzielił stanowisko organu podatkowego, że powyższy dokument, 

jakkolwiek nazwany „sprawozdaniem", nie może być uznany za sprawozdanie 

mające stanowić szczegółowy opis przebiegu działań o charakterze charytatywno - 

opiekuńczym, podjętych przez parafię z wykorzystaniem otrzymanych środków 

pieniężnych. Ogólne wykazanie sposobu /celu/ wydatkowania środków z darowizny 

bez podania konkretnych informacji i żadnych dowodów /dokumentów/ na



poniesienie tych wydatków, w ocenie Sądu, nie spełnia wymogów ustawy, gdyż me 

jest sprawozdaniem. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 55 ust. 7 ustawy jest 

dokumentem prywatnym, a taki nie jest wyposażony w domniemanie zgodności 

z prawdą. Informacje wynikające ze sprawozdania powinny być na tyle dokładne, 

konkretne i sprawdzalne, by na ich podstawie można było zweryfikować, ustalić 

i ocenić rzeczywiste przeznaczenie darowizny na kościelną działalność charytatywno 

-  opiekuńczą/por. wyrok NSA z dnia 7 września 1999r. sygn. akt I SA/Po 26/1999, 

wyrok NSA z dnia 23 marca 2006r. sygn. akt II FSK 1405/057/.

Sąd zwrócił też uwagę, że przepis art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w RP ma charakter przepisu podatkowego przyznającego 

preferencję /ulgę/ podatkową, zatem sprawozdanie takie powinno mieć postać 

dokumentu o takim stopniu szczegółowości i konkretności, który uzasadniałby prawo 

do skorzystania z ulgi. Sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na cele kościelnej 

działalności charytatywno - opiekuńczej jest jednym z dowodów w sprawie, o których 

mowa w art. 180 § I i art. 181 Ordynacji podatkowej i jako taki podlega ocenie jak 

każdy inny dowód przedstawiony przez stronę w postępowaniu podatkowym. Według 

Sądu przedstawiony przez obdarowanego dokument „sprawozdanie merytoryczno - 

finansowe z wykorzystania otrzymanej darowizny" z dnia 16 lipca 2003 r. musi być 

oceniony łącznie z dowodem w postaci zeznania przesłuchanego w charakterze 

świadka księdza, który środki z darowizny wydatkował. Obdarowany nie potrafił 

przedstawić jakichkolwiek konkretnych informacji oraz dowodów na poniesione 

wydatki na każdy z wymienionych w tymże dokumencie celów.

- W sprawie I SA/Kr 2100/03 ze skargi małżonków na decyzję Dyrektora Izby 

Skarbowej w Krakowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku 

dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. ustalono, że jedno z małżonków 

prowadziło działalność sportową osiągając z tego tytułu przychody w kraju i za 

granicą, przy czym część przychodów związana była z wynagrodzeniami za zajęcie 

I miejsca w zawodach przekazanymi na polskie konto bankowe podatnika od 

organizatora Mistrzostw Świata w Kanadzie, część związana była natomiast 

z nagrodą wypłaconą przez firmę Reebok a przyznaną za zdobycie medali 

olimpijskich - Sydney 2000. Małżonkowie zadeklarowawszy pierwotnie wszystkie ww. 

przychody w zeznaniu rocznym za 2001 r., domagali się stwierdzenia nadpłaty 

argumentując, iż nagroda wypłacona przez firmę Reebok powinna zostać



opodatkowana 10% ryczałtowym podatkiem, a nagroda wypłacona za udział 

w zawodach w Kanadzie powinna zostać opodatkowana w Kanadzie, a nie w Polsce. 

Organ podatkowy nie podzieliły powyższego stanowiska odmawiając stwierdzenia 

nadpłaty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyjął, że przepisy ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują generalną zasadę wynikającą 

z art. 13 pkt 2 a stanowiącą wyraźnie, że przychody z tytułu uprawiania sportu są 

traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa 

wart. 10 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy. Przychody z tytułu uprawiania sportu są 

przychodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczanymi w rocznym zeznaniu 

podatkowym zgodnie z art. 45 ust. 1 i 3 ustawy, przy czym koszty uzyskania 

przychodu określane są w wysokości 20% /z tym, że koszty te odlicza się od 

przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe/ lub 

w wysokości faktycznie poniesionej zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ust. 10 tejże 

ustawy. Powyższa zasada nie wyklucza możliwości zastosowania, zgodnie z art. 30 

ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowania 

ryczałtowego podatkiem 10% do części dochodów z tytułu uprawiania sportu tj. m.in. 

do „wygranych w grach i konkursach sportowych”, przy czym dochody te muszą być 

uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opodatkowanie ryczałtowe 

powoduje, że tak opodatkowanych dochodów nie wykazuje się zgodnie z ww. art. 45 

ust. 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu rocznym. 

Jednakże, zdaniem orzekającego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie, pod pojęciem zawodów i konkursów /pozwalających na ryczałtowe 

opodatkowanie/ należy rozumieć dobrowolny udział i rywalizację w organizowanym 

współzawodnictwie sportowym, w celu osiągnięcia maksymalnego wyniku. Nie 

będzie więc konkursem sportowym jakikolwiek ranking sportowców lub 

współzawodnictwo, bez uprzedniego dobrowolnego przystąpienia zawodnika do 

takiego współzawodnictwa w celu osiągnięcia maksymalnego sportowego wyniku 

w tym konkretnie współzawodnictwie. Dodatkowo, zdaniem orzekającego 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, wygrana w konkursie lub 

zawodach sportowych to nagroda fundowana przez organizatorów lub działające 

w porozumieniu z organizatorami osoby trzecie, a nie jakakolwiek nagroda



wypłacana w związku z osiągniętym wynikiem sportowym, ale poza organizowanymi 

zawodami lub konkursem sportowym. Na taki rozróżnienie wskazuje użycie przez 

ustawodawcę słowa „wygrane”, a nie „nagrody”. „Wygrana” to nagroda przyrzeczona 

z góry przez organizatorów gier, zawodów czy konkursów sportowych. W praktyce 

organizatorzy gier i konkursów sportowych mogą finansować wygrane dzięki 

wsparciu sponsorów prywatnych lub publicznych. W przypadku prywatnych 

sponsorów finansujących organizację zawodów sportowych najczęściej ich udział 

w fundowaniu wygranej, wynika z przyjętej strategii marketingowej. Motywy i źródło 

finansowania wygranej nie są jednak istotne dla sposobu opodatkowania, bo też 

takiego rozróżnienia ustawodawca nie wprowadza do obowiązujących przepisów. 

Istotne jest, aby w rzeczywistości „wygrana” była związana bezpośrednio z wzięciem 

udziału we współzawodnictwie sportowym. Natomiast, gdy zajęcie określonego 

miejsca w zawodach sportowych lub też uzyskanie określonego wyniku sportowego 

jest jedynie pośrednim kryterium w uzasadnieniu przyznania przez sponsora 

gratyfikacji dla nagrodzonego sportowca, i to niezależnie od organizatorów zawodów 

sportowych oraz niezależnie od całego procesu organizacyjnego takich zawodów, to 

gratyfikacja taka nie będzie „wygraną" w grach i konkursach, o których mowa w ww. 

art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi więc m.in. na niewyjaśnienie charakteru nagrody przyznanej przez firmę 

Reebok wyrokiem z dnia 23 lutego 2006 r. /prawomocnym/ sąd uchylił decyzje 

organów obu instancji.

Na marginesie rozpatrywanej sprawy Sąd zaznaczył, że w przyszłości może 

powstać spór co do zgodności z prawem wspólnotowym ww. art. 30 ust. I pkt 2 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ograniczającego możliwość 

opodatkowania ryczałtowego jedynie do wygranych otrzymywanych w Polsce. 

Zasada braku dyskryminacji i zapewnienia swobody świadczenia usług (art. 49 TWE) 

może doznawać niezgodnego z prawem wspólnotowym ograniczenia w sytuacji 

polskich sportowców uprawiających sport zawodowo i osiągających przychody 

z tytułu wygranych w zawodach i konkursach organizowanych za granicą (przychody 

pozbawione byłyby możliwości ryczałtowego opodatkowania) w porównaniu do 

wygranych otrzymywanych z udział w zawodach i konkursach organizowanych 

w Polsce.

W tej samej sprawie rozważany był wpływ uzyskania za granicą przez polskiego 

rezydenta podatkowego dochodów, opodatkowanych zgodnie z bilateralną umową



o unikaniu podwójnego opodatkowania, metodą zwolnienia z progresją, lub 

zwykłego odliczenia, na sposób rozliczenia się w Polsce w rocznym zeznaniu 

podatkowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyjął, że metoda zwolnienia 

z progresją /umowa polsko -  kanadyjska/ nie jest uwarunkowana od wykazania 

przez podatnika, że podatek należny drugiemu państwu /Kanadzie/ został 

prawidłowo zadeklarowany i zapłacony. W rozliczeniu polskiego podatku istotna jest 

jedynie wartość dochodu uzyskanego w Kanadzie. Przepis art. 17 umowy polsko - 

kanadyjskiej nie mówi, w jaki sposób dochód ten powinien zostać obliczony. W tym 

przypadku należy więc stosować ogólną zasadę wynikającą z art. 3 ust. 2 polsko - 

kanadyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stanowiącego, że przy 

„stosowaniu /.../ umowy przez Umawiające się Państwo, jeżeli z treści przepisu nie 

wynika inaczej, każde określenie, o ile nie zostało zdefiniowane w inny sposób, ma 

takie znaczenie, jakie ono posiada zgodnie z prawem danego Państwa w zakresie 

podatków, których dotyczy niniejsza umowa”. W konsekwencji, aby ustalić dochód 

z wygranej w Edmonton należy zastosować ryczałtowe koszty uzyskania przychodu, 

o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Przy stosowaniu metody zwolnienia z progresją polskie organy 

podatkowe nie mogą uzależniać określenia wartości rocznego zobowiązania 

w podatku dochodowym od wykazania przez podatnika w jakiej wysokości został 

zadeklarowany dochód i zapłacony podatek. Organy podatkowe mają natomiast 

kompetencje do samodzielnego ustalenia wartości dochodu w ten sposób 

zwolnionego z opodatkowania, chyba, że umowa o unikaniu podwójnego 

opodatkowania inaczej stanowi. W razie wątpliwości przy ustalaniu wartości dochodu 

zwolnionego z opodatkowania w Polsce z uwagi na jego opodatkowanie za granicą, 

polskim organom podatkowym przysługuje prawo do wszczęcia procedury 

porozumiewania się lub też wymiany informacji.

Odmienną metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu przewiduje polsko- 

australijska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 24 tejże 

umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga 

dochód, który zgodnie z niniejszą umową może być opodatkowany w Australii, to 

Polska potrąci z polskiego podatku płaconego z tytułu tego dochodu kwotę równą 

podatkowi australijskiemu w odniesieniu do tego dochodu. Takie potrącenie nie może 

jednak przewyższyć kwoty podatku polskiego, wyliczonego przed dokonaniem
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potrącenia podlegającego opłacie z tytułu tego dochodu. W konsekwencji polski 

podatnik uzyskujący dodatkowo dochody w Australii będzie opodatkowany tzw. 

metodą zwykłego odliczenia tj. metodą pozwalającą na odliczenie podatku, ale 

w sposób ograniczony tylko do podatku należnego od dochodu uzyskanego 

w Australii.

Metoda odliczenia zwykłego przewidziana w art. 24 umowy polsko-australijskiej 

o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwala polskim organom podatkowym 

uzależnić odliczenie od wykazania, że podatek w Australii został rzeczywiście 

zapłacony. Skoro bowiem podatnik domaga się odliczenia podatkowego to powinien 

wykazać, że podatek ten został zapłacony.

- W sprawie I SA/Kr 2888/02 rozważane było zagadnienie zwolnienia od podatku 

dochodowego od osób fizycznych przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży 

nieruchomości.

Przedmiotem sporu była możliwość zastosowania zwolnienia od 

zryczałtowanego podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży nieruchomości, 

określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c, a przewidzianego w przepisie art. 21 ust. 1 

pkt 32 lit a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd wskazał, że 

w myśl art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie 

podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Zasada 

ta ma zastosowanie także w odniesieniu do uzyskanego przez małżonków przychodu 

ze sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych, o jakich mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 tej 

ustawy, wchodzących w skład ich majątku dorobkowego, co do których każdy ze 

współmałżonków jest współwłaścicielem na zasadach współwłasności łącznej 

/bezudziałowej/. W sytuacji takiej przychód ze sprzedaży rzeczy wspólnej, jako 

dochód ze wspólnej własności, opodatkowuje się osobno u każdego z małżonków, 

przyjmując, w braku dowodu przeciwnego, że ich udziały w tym dochodzie są równe. 

Takie uregulowanie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów ze 

wspólnej własności oznacza, iż obowiązek podatkowy z tytułu tego przychodu 

obciąża każdego z małżonków z osobna i to niezależnie od tego, że sam ten 

przychód jako „dochód z majątku wspólnego” stanowi nadal majątek dorobkowy 

małżonków /art. 32 par. 2 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego/, którym to 

majątkiem mogą oni razem rozporządzać wydatkowując go wspólnie np. na cele 

mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym
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od osób fizycznych, powodując - przy spełnieniu się dalszych warunków - iż będzie 

on zwolniony od podatku dochodowego.

Przepis art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost 

rozstrzyga zatem sytuację podatkową małżonków stanowiąc, bez odnoszenia się do 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, że małżonkowie podlegają odrębnemu 

opodatkowaniu od osiągniętych przez nich dochodów. Skoro małżonkowie osiągnęli 

przychód ze sprzedaży majątku wspólnego, to dla celów podatkowych /ustalenia 

podstawy opodatkowania każdego z nich/ należało wykorzystać przepis art. 43 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowiący, że oboje małżonkowie /co do 

zasady/ mają równe udziały w majątku wspólnym.

Dla wyłączenia zasady z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych niezbędny był wniosek małżonków o łączne opodatkowanie, 

wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, złożony w okolicznościach wskazanych 

w art. 6 ust. 2 ustawy. Przy czym, jak wynikało z ust. 3 tego przepisu, wspólne 

opodatkowanie nie mogło odnosić się do przychodów małżonków opodatkowanych w 

formie zryczałtowanej, a taką formę opodatkowania przyjął ustawodawca do 

opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, dokonanej 

przed upływem 5 lat od daty jej nabycia.

Skoro „samodzielnym” podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych 

było, w rozpoznawanej sprawie, każde z małżonków, to dla uzyskania zwolnienia od 

podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy, każde z nich winno spełnić 

wymogi wskazane w tym przepisie. Złożenie oświadczenia przez każdego 

z małżonków uzyskujących przychód ze sprzedaży, stanowiących ich wspólną 

własność nieruchomości lub prawa majątkowego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 

lit. a-c oznacza też, że, jakkolwiek przychód uzyskany z tej sprzedaży stanowi nadal 

majątek dorobkowy, to warunek wydatkowania tego przychodu, w części 

przypadającej na każdego z nich, jako warunek zwolnienia od podatku 

dochodowego, odnosi się do każdego z małżonków z osobna.

Wyrokiem z dnia 18 maja 2006 r. WSA skargę oddalił/wyrok nieprawomocny/.



2. Podatek dochodowy od osób prawnych

- W sprawie I SA/Kr 694/03 rozważane było zagadnienie kosztów uzyskania 

przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w świetle przepisu art. 16 

ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 22 czerwca 2006 r. uchylającego decyzje 

organów obu instancji /wyrok prawomocny/ WSA wskazał, że zgodnie z w/w 

przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub 

nabycie udziałów /akcji/ w spółce. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania 

przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów /akcji/. Organ 

podatkowy, za „wydatki na nabycie akcji" uznał wydatki na usługi doradcze 

stwierdzając, że pod tym pojęciem należy rozumieć wydatki pozostające w związku 

z dokonaną transakcją nabycia akcji i jako takie nie mogą zostać uznane jako koszt 

uzyskania przychodu w 2000 r.

Istotne dla rozstrzygnięcia sprawy było określenie zakresu znaczeniowego 

użytego w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

pojęcia „wydatków na nabycie akcji". Przepis art. 16 ustawy zawiera katalog 

wydatków, nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów. Dlatego przy ustalaniu 

znaczenia zastosowanych w nim pojęć należy stosować wykładnię językową. Sąd 

podzielił pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

7 września 2004 r. sygn. akt FSK 324/04, że przez wydatki, o których mowa w art. 16 

ust. 1 pkt 8 ustawy należy rozumieć wydatki poniesione przez podatnika 

i bezpośrednio związane z nabyciem akcji, a więc w szczególności ich cenę, opłaty 

notarialne, prowizje biura maklerskiego. Do wydatków tych nie mogą być zaliczone 

wydatki za usługi doradcze i sporządzone analizy opłacalności transakcji nabycia 

akcji, gdyż nie pozostają one w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Nabywanie 

tego rodzaju usług nie jest elementem koniecznym dla samej czynności zakupu akcji. 

Usługi doradcze należy uznać za taki rodzaj usług, bez których nabycie akcji jest 

w pełni możliwe. W przypadku nieskorzystania z usług doradczych podmiot 

nabywający akcje nie jest pozbawiony możliwości zakupu akcji, a ponosi ewentualne 

ryzyko braku opłacalności tej transakcji. Zatem wydatków na zakup usług doradczych 

i dokonanie analiz transakcji nie można uznać za koszt uzyskania przychodu tylko 

w wypadku gdyby nie spełniały one wymogu określonego w art. 15 ust. 1 ustawy 

czyli nie zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Wydatki na usługi



doradcze związane z nabyciem akcji wobec powyższego mogłyby być zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych jako koszty mające związek 

z prowadzona przez podatnika działalnością gospodarczą. Biorąc powyższe pod 

uwagę w ocenie Sądu wydatki za usługi doradcze jako koszty pośrednio związane 

z nabywaniem akcji wykazują ewentualny potencjalny związek z przychodami 

podatnika opodatkowanymi na zasadach ogólnych i nie stanowią wydatków na 

nabycie akcji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych i w związku z tym powinny być zarachowywane w dacie ich 

poniesienia.

- W sprawie I SA/Kr 174/04 rozważane było zagadnienie odpowiedzialności 

podatkowej płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w związku 

z regulacją art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 21 września 2006 r. uchylającego decyzje 

organów obu instancji /wyrok prawomocny/ Sąd wskazał, że w/w przepis stanowi, że 

przychody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, 

o których mowa w art. 3 ust. 2 /podatnicy nie mający na terytorium kraju siedziby lub 

zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu od dochodów osiąganych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/, z praw autorskich, z praw do projektów 

wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze 

sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu 

produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia 

przemysłowego, handlowego lub naukowego, a także środka transportu, za 

informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, 

handlowej lub naukowej (know-how) podlegają opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym w wysokości 20%, chyba że umowa w sprawie zapobieżenia 

podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem będącym siedzibą podatnika stanowi 

inaczej. Przepis ten jest w istocie powtórzeniem definicji należności licencyjnych, 

zawartej w art. 12 ust. 3 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją 

Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków 

od dochodu i majątku, z dnia 2 września 1991 r.

Konwencja Polsko-Szwajcarska, jak i ustawa o podatku dochodowym od osób 

prawnych nie precyzują, co należy rozumieć przez określenie „należności za



użytkowanie lub prawo użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub 

naukowego”. Nie ma w tym względzie również odesłania do uregulowań zawartych 

w innych ustawach. Zdaniem Sądu określenie to jest pojęciem szerszym, 

obejmującym wynajęcie, wydzierżawienie lub inne korzystanie z takiego urządzenia 

na podstawie zawartych w tym względzie umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 12 ust. 1 Konwencji Polsko-Szwajcarskiej należności licencyjne 

wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim 

umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. 

Należności te mogą być również opodatkowane w tym Państwie, w którym powstały 

i zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, lecz podatek w ten sposób ustalony nie 

może przekroczyć 10% kwoty brutto tych należności.

W punkcie 3 Protokołu do Konwencji, który stanowi integralną część Konwencji 

zastrzeżono, że dopóki Szwajcaria, zgodnie z jej wewnętrznym prawem, nie pobiera 

u źródła podatku z tytułu należności licencyjnych wypłacanych osobom nie mającym 

miejsca zamieszkania lub siedziby w Szwajcarii postanowienia art. 12 ust. 2 

Konwencji nie będą stosowane, a należności licencyjne będą podlegały 

opodatkowaniu tylko w Umawiającym się Państwie, w którym właściciel należności 

ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Na mocy tego zapisu zawieszono stosowanie 

postanowień art. 12 ust. 2 Konwencji i przyjęto zasadę opodatkowania należności 

licencyjnych wyłącznie w Państwie, w którym właściciel należności ma miejsce 

zamieszkania lub siedzibę.

Przepis art. 26 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonania przez stronę skarżącą wpłaty 

należności licencyjnych nie mógł stanowić wystarczającej podstawy dla przyjęcia 

stanowiska zajętego w tym względzie przez organ podatkowy w zaskarżonej decyzji. 

W myśl bowiem art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania przez skarżącą Spółkę 

wpłaty należności licencyjnych, posiadanie przez płatnika certyfikatu rezydencji, 

wydanego podatnikowi przez właściwą administrację podatkową, było niezbędne do 

zastosowania stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Wymieniony przepis zawierał w tym względzie jednoznaczną regulację stanowiąc, że 

„zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu od podatnika zaświadczenia o 

jego miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych,



wydanego przez właściwą administrację podatkową” /art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 

9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

Dz. U. Nr 60, poz. 700/.

W rozpoznawanej sprawie nie chodziło o zastosowanie stawki wynikającej 

z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lecz o niepobranie podatku zgodnie 

ze wspomnianą umową - której integralną częścią stanowi Protokół - zawartą między 

Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, a więc o instytucję, która nie 

podlegała ograniczeniu przewidzianemu w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonania 

wpłaty należności licencyjnych.

- W sprawie I SA/Kr 1974/03 rozważano problem podatku dochodowego od osób 

prawnych w kontekście zaliczenia odpisu na fundusz socjalny do kosztów uzyskania 

przychodu w sytuacji, gdy wpłacona kwota została po kilku dniach przeniesiona na 

inny rachunek i przeznaczona na bieżącą działalność. Wyrokiem z dnia 11 stycznia 

2006 r. skargę oddalono /wyrok nieprawomocny/.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że podniesione przez skarżącego 

zarzuty nie mogły stanowić podstawy do zmiany zaskarżonego rozstrzygnięcia. 

W myśl art. 16 ust 1 pkt 9 lit b ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 

dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 

odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika, przy czym 

kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu 

przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty 

pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów 

i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu.

Zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podlegają więc te odpisy 

i zwiększenia, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych pod warunkiem, że ich równowartość została 

jednocześnie przekazana na rachunek bankowy funduszu. Cytowany przepis 

wyraźnie więc wskazuje na obowiązek „wpłacenia środków pieniężnych” na rachunek 

funduszu i nie przewiduje możliwości pozostawienia tych środków do dyspozycji 

funduszu na rachunku, na którym są przeprowadzane inne operacje bankowe. 

Rachunek funduszu, zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych, ma postać odrębnego rachunku bankowego na którym są



realizowane wyłącznie operacje finansowe związane z gospodarowaniem środkami 

finansowymi funduszu.

Sąd odwołał się do jednolicie przyjmowanego w orzecznictwie stanowiska, iż 

warunkiem koniecznym zaliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych do kosztów uzyskania przychodów, jest wpłata równowartości 

dokonanych odpisów na rachunek funduszu świadczeń socjalnych. Stwierdził Sąd, 

że, w rozpatrywanej sprawie kwota faktycznie poniesionych przez Spółkę w 2001 

roku wydatków na działalność socjalną, została uwzględniona i uznana za koszt 

uzyskania przychodów przez prowadzących postępowanie kontrolne, ale , skoro 

rozpoznający skargę sąd nie może doprowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej 

podatnika, stąd kwestia ta nie stała się przedmiotem dalszej analizy.

Istotne znaczenia dla rozstrzygnięcia miła jednak, zdaniem sądu, analiza zarzutu 

skargi dotyczącego nadinterpretacji przepisu art. 16 ust 1 pkt 9 lit b ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych poprzez przyjęcie, że przepis ten dotyczy również 

okoliczności mających miejsce po dokonaniu wpłaty na konto bankowe funduszu. 

Należało więc odpowiedzieć na pytanie czy z punktu widzenia analizowanego 

przepisu ma znaczenie późniejsze przeniesienie wpłaconej kwoty na inny rachunek 

bankowy lub zadysponowanie wpłaconymi kwotami na cele inne niż działalność 

socjalna, tak jak to miało miejsce w niniejszej sprawie. Dokonując celowościowej 

wykładni, Sąd wskazał, że ustawodawca uzależnił uzyskanie korzystnych skutków 

podatkowych od dokonania wpłaty równowartości odpisu na wydzielone konto 

bankowe funduszu zapewne dla zagwarantowania, aby środki te nie były 

wykorzystywane na inne cele a wsparcie funduszu socjalnego nie miało charakteru 

iluzorycznego. Zakładał więc prawdopodobnie, że środki raz wpłacone na fundusz 

nie będą z niego wycofywane a ich oddzielenie od rachunku bieżącego podatnika 

uruchomi mechanizmy kontroli dysponowania tymi środkami. Podzielił Sąd 

interpretację omawianego przepisu zaprezentowaną w artykule Marcina Chomiuka 

i Tomasza Pabiańskiego pt. „Czynności finansowane z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w świetle przepisów o VAT” publikowanym w Przeglądzie 

Podatkowym 2005/11. Wskazano tam, iż Fundusz w świetle przepisów ustawy 

o ZFŚS stanowi pewnego rodzaju autonomiczną masę majątkową, która może być 

wykorzystywana na ściśle określone cele /pozostające poza sferą działalności 

gospodarczej pracodawcy-podatnika/ i na rzecz określonego kręgu podmiotów. 

Pracodawca pozostaje więc dysponentem środków Funduszu jedynie jako jego



administrator, który w swych działaniach pozostaje związany nie tylko konkretnymi 

przepisami ustawy o ZFŚS ale także koniecznością dokonywania uzgodnień 

z pracownikami. Administrowanie nie jest natomiast tożsame z suwerennym 

wyłącznym dysponowaniem gdyż od momentu przelania środków pieniężnych na 

rachunek Funduszu podatnik przestaje być ich właścicielem. Ustawa o ZFŚS 

wyraźnie wskazuje, iż środki Funduszu winny być przechowywane na 

wyodrębnionym rachunku bankowym co warunkuje możliwość zaliczenia 

dokonanych wpłat do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku 

dochodowego od osób prawnych.

- W sprawie I SA/Kr 719/04 rozważano, jak należy zdefiniować pojęcie „usługi 

materialne”, które pojawiło się w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 

w art. 21 ust 1 pkt 2a w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., w szczególności czy 

pojęcie to obejmuje również usługi pośrednictwa w sprzedaży związane 

bezpośrednio z takimi czynnościami jak promocja .reklama i analiza rynku.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 7listopada 2006 r. oddalającym skargi /wyrok 

nieprawomocny/ Sąd wskazał, że ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy

0 podatku dochodowym od osób prawnych cytowany przepis otrzymał brzmienie: 

„Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z tytułu innych niż 

wymienione w pkt 1 i 2 świadczeń o charakterze niematerialnym, w szczególności 

z tytułu świadczeń doradczych, badania rynku, zarządzania i kontroli, gwarancji

1 poręczeń, ustala się w wysokości 20% przychodów”. Przepis w takim brzmieniu 

obowiązywał tylko w 2003 r., gdyż nowelizacją z dnia 12 listopada 2003 r. pojecie 

„usługi materialne” zostało zastąpione otwartym katalogiem usług /doradczych, 

księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania 

i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania 

personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

W analizowanej sprawie podatnik zawarł umowy z podmiotem zagranicznym nie 

mającym siedziby na terenie Polski, na podstawie której podmiot zagraniczny 

zobowiązał się gromadzić i przekazywać informacje o: klientach podatnika, 

transakcjach, dotyczących akceptowalności produktu i sposobach zwiększeni udziału 

w rynku, zastosowań produktu, o zapotrzebowaniu, użytkownikach końcowych /ilości, 

ceny/, działaniu konkurencji, prognoz i tendencji handlowych a także zobowiązał się
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promować i reklamować produkty oraz pośredniczyć w sprzedaży. Za świadczone 

usługi Podatnik wypłacał wynagrodzenie podmiotowi zagranicznemu w oparciu

0 wystawioną fakturę.

Sąd uznał, iż analiza umów w oparciu, o które były wykonywane świadczenia

1 wypłacone wynagrodzenie wskazuje, iż wypełnione zostały przesłanki z art. 21 ust 

pkt 2a cyt. ustawy, gdyż jednym z podstawowych zakresów usług świadczonych 

przez analizowane podmioty było badanie rynków zagranicznych. Uznano również, iż 

całość usług świadczona przez podmioty zagraniczne miała charakter złożony, 

w skład których wchodziły również, oprócz badania rynku, takie usługi jak promocja 

i reklama produktów podatnika i pośrednictwo w sprzedaży, które miały również 

charakter niematerialny. Przy interpretacji tego pojęcia posłużono się wykładnią 

językową sięgając do rozumienia tego znaczenia w języku potocznym. W tym 

znaczeniu niematerialny znaczy tyle co nie zbudowany z materii, nie będący materią, 

bezcielesny. Posiłkując się tą, słownikową definicją uznano, iż świadczenie 

niematerialne to świadczenie, które nie jest bezpośrednio związane z przedmiotem 

materialnym, lub gdy efektem jego wykonania nie jest przedmiot materialny. Są to 

świadczenia pożyteczne, związane z pracą nieprodukcyjną, w odróżnieniu od 

czynności prowadzących do produkcji dóbr materialnych. Świadczenia niematerialne 

to czynności nie znajdujące ucieleśnienia w nowych dobrach materialnych, a taki 

charakter miały zakwestionowane usługi związane z promocją i analizą rynku. 

Jakkolwiek związane w sposób pośredni ze sprzedażą produktów, to jednak nie 

znajdują ucieleśnienia w nowych dobrach materialnych. Mówiąc bowiem 

o niematerialnym charakterze świadczenia należy rozgraniczać samo świadczenie 

od materialnego jego narzędzia. Z kolei za świadczenie materialne uznać należy 

pewną aktywność posiadającą konkretne, materialne skutki, czy efekty. Usługi 

pośrednictwa, czy reklamy tych elementów nie zawierają. Ich istota polega na 

pewnym procesie myślowym sprowadzającym się do analizy wszystkich aspektów 

przyszłej transakcji, która pozwoliłaby na dobranie takiego partnera do przyszłej 

transakcji, który wypełnia w sposób optymalny oczekiwania zlecającego usługę oraz 

zaproponowanie formuły prawnej dającej możliwość osiągnięcia oczekiwanego 

rezultatu / podobnie wyrok WSA z 13 stycznia 2004 II SA 237/02 /. Niemniej jednak 

interpretacja taka nasuwa pewne wątpliwości w świetle nowelizacji z dnia 

12 listopada 2003 r. Podatnik twierdził, iż nowelizacja ta miała charakter 

wyjaśniający. Sąd jednak przyjął, że wyeliminowanie z ustawy pojęcia „świadczenia
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o charakterze niematerialnym” należy rozumieć jako rezygnację z tak szerokiego 

zakresu usług podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym.

3. Podatek od towarów i usług

- W sprawie I SA/Kr 355/04 ze skargi spółki cywilnej przedmiotem oceny sądowej 

była odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia orzekającego o przedłużeniu 

terminu zwrotu podatku od towarów i usług w trybie art. 21 ust 6 ustawy o VAT 

z 1993 roku, wydanego po upływie ustawowego terminu zwrotu. Wyrokiem z dnia 

25 maja 2006 r. skargę uwzględniono /wyrok prawomocny/.

Sąd stwierdził naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 21 

ust 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowym , oraz przepisów postępowania tj. art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.

Wskazał Sąd, że w orzecznictwie nie istniały rozbieżności interpretacyjne co do 

terminu wydania tego typu rozstrzygnięcia lecz jedynie co do jego formy. Po uchwale 

7 Sędziów NSA z dnia 22 kwietnia 2002 roku sygn. akt FPS 1/02 /ONSA 2002/4/135/ 

stało się jasnym, że rozstrzygnięcie w tym przedmiocie zapaść winno w formie 

postanowienia. Zarówno w minionych latach jak i w chwili obecnej orzecznictwo 

wyraźnie stało na stanowisku, iż „termin zwrotu różnicy podatku może być 

przedłużony tylko przed jego upływem”. Termin do wydania rozstrzygnięcia

0 przedłużeniu terminu zwrotu ma charakter nieprzywracalny.

- W sprawie I SA/Kr 1200/03 zostały rozpoznane skargi na decyzje Organu 

Kontroli Skarbowej, który zweryfikował rozliczenia z tytułu podatku od towarów

1 usług za miesiące od stycznia do grudnia 1999r. Spółce z o.o. „A”, stwierdzając, że 

Spółka zawyżyła kwotę różnicy podatku do zwrotu na rachunek bankowy podatnika 

/styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 

listopad, grudzień/ bądź zaniżyła zobowiązanie podatkowe /marzec/, co było 

konsekwencją zaniżenia podatku należnego przez nieopodatkowanie na podstawie 

art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, 

gazetek reklamujących towary sprzedawane przez Spółkę.



W uzasadnieniu swoich decyzji organ pierwszej instancji stwierdził, iż w wyniku 

postępowania kontrolnego ustalono, że Spółka w miesiącach od stycznia do grudnia 

1999r., pośród swoich potencjalnych klientów rozprowadzała bezpłatne gazetki, 

w których reklamowała towary uprzednio nabywane od producentów lub 

dystrybutorów, a następnie wystawiane do sprzedaży we własnej sieci sklepów. 

Spółka reprezentowała stanowisko zgodnie, z którym rozdając gazetki reklamowe, 

świadczyła usługi reklamowe na rzecz dostawców i producentów, bowiem gazetki te 

stanowiły materiały drukowane i rozprowadzane na życzenie kontrahentów, w celu 

utrwalenia pozytywnego wizerunku prezentowanych marek i zachęcania do zakupu 

towarów konkretnych producentów. Spółka zaś odnosiła korzyści w postaci 

przychodów osiąganych z usług reklamowych. Dlatego rozliczanie przez Nią podatku 

należnego od świadczonych usług reklamowych i jednoczesne rozliczanie podatku 

należnego z tytułu przekazania gazetek /towarów/ na potrzeby reklamy prowadziłoby 

do podwójnego opodatkowania tej samej czynności.

Organ odwoławczy po rozpatrzeniu odwołań od przedmiotowych decyzji, wszystkie 

decyzje utrzymał w mocy.

W skargach do WSA Spółka podtrzymała swoje stanowisko prezentowane przed 

organami podatkowymi, a ponadto postawiła zarzut nieważności zaskarżonych 

decyzji, ponieważ wysokość zwrotu podatku od towarów i usług za poszczególne 

miesiące 1999 roku została już uprzednio określona decyzjami ostatecznymi Urzędu 

Skarbowego z dnia 6 lipca 2000 roku, które nie zostały wzruszone w żadnym 

przewidzianym Ordynacją podatkową trybie i nadal pozostaje w obrocie prawnym.

WSA podzielił zarzut co do naruszenia przez organy podatkowe przepisów 

prawa materialnego tj. art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

o podatku akcyzowym i wyrokiem z dnia 21 lipca 2006 r. zaskarżone decyzje oraz 

poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji uchylił /wyrok prawomocny/.

Wskazał, że w myśl art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku 

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym do czynności 

podlegających opodatkowaniu należało świadczenie usług oraz przekazanie lub 

zużycie towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy. Przepis ten nie ma 

zastosowania do świadczenia usług reklamowych rozumianych jako przedmiot 

prowadzonej działalności gospodarczej i jeżeli podatnik wykonywał odpłatnie 

czynności mające charakter reklamy na zlecenie innych podmiotów, to wówczas 

świadczenie tych usług podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy



0 VAT. Według obowiązującej w 1999 r. Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dnia

1 kwietnia 1995 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. 

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług / Dz. U. Nr 42, poz. 264 /, pojęcie 

„usługi”, które z uwagi na treść art. 4 pkt 2 ustawy o VAT, należało przyjmować za 

wiążące dla potrzeb podatku od towarów i usług, obejmowało m.in. „wszelkie 

czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz 

ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej 

i ogólnospołecznej”. Z powyższej definicji usługi wynikało, że na usługę mogło 

składać się kilka czynności i w związku z tym dla oceny, czy mamy do czynienia 

z jedną usługą/w ramach której wykonano kilka czynności/, czy z wieloma usługami, 

należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

Ustalił Sąd, że strona skarżąca, oprócz działalności handlowej, wykonywała na 

rzecz kontrahentów usługi reklamowe /marketingowe/ polegające na przygotowaniu, 

wydruku i rozprowadzeniu gazetek i w ramach tej działalności w przedmiotowych 

gazetkach zamieszczała reklamy towarów należących do zleceniodawców, które były 

sprzedawane w sieci sklepów należących do Spółki i z tytułu świadczenia których, 

Spółka wystawiała na rzecz dostawców faktury VAT i odprowadzała wykazany 

podatek od towarów i usług. Rozprowadzając gazetki Spółka wykonywała jedną 

czynność z punktu widzenia przepisów ustawy VAT, tj. świadczyła usługi objęte 

dyspozycją art. 2 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem w ramach usług reklamowych 

mieściło się również przekazywanie gazetek na potrzeby reklamy.

Sąd natomiast nie podzielił zarzutu, iż zaskarżone decyzje zawierały wady 

skutkujące ich nieważnością / art. 247 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej / albowiem 

uznał, że decyzja wydana na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz o podatku akcyzowym i art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej /tzw. decyzja 

wymiarowa/ nie dotyczy sprawy już rozstrzygniętej decyzją wydaną w trybie art. 79 

§ 2 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej /decyzja w sprawie nadpłaty/. Z treści przepisów 

Ordynacji podatkowej regulujących kwestie nadpłaty podatku i korekty deklaracji 

podatkowej wynika, że decyzja wydana na podstawie art. 79 § 2 pkt 1 lit. b Ordynacji 

podatkowej służy realizacji uprawnienia podatnika do skorygowania deklaracji 

podatkowej, zaś decyzja oparta na art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz o podatku akcyzowym i art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej, zastępuje 

deklarację podatkową. Decyzja w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty wywołuje zatem 

inny skutek niż decyzja wymiarowa.



Sąd uznał za bezzasadny również zarzut kwestionujący zasadność ustalenia 

dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc 

sierpień 1999 roku. Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy -  Ordynacja 

podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw zostały wprowadzone zmiany do 

art. 68 Ordynacji podatkowej. Do dodatkowego zobowiązania podatkowego 

w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2003 roku ma zastosowanie art. 68 § 3 

Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym, dodatkowe zobowiązanie podatkowe 

w podatku od towarów i usług nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie 

została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

powstał obowiązek podatkowy. Z akt sprawy wynika, że decyzja organu pierwszej 

instancji w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego za 

miesiąc sierpień 1999 roku nosząca datę 21 listopada 2003 roku oraz decyzja 

organu drugiej instancji z dnia 19 kwietnia 2004 roku zostały wydane i doręczone 

przed upływem pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 68 § 3 Ordynacji 

podatkowej.

- W sprawie I SA/Kr 1380/04 wyrokiem z dnia 22 września 2002 r. /wyrok 

prawomocny/ Sąd oddalił skargę na decyzję, którą organ odmówił spółce wypłaty 

odsetek za zwłokę od kwot podatku od towarów i usług zwróconych przez Urząd 

Skarbowy, gdyż uznał, że nie wystąpiła podstawa do ich wypłaty.

Sąd nie stwierdził zarzucanego skargą naruszenia przepisu art. 14a ust. 6 

ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku 

akcyzowym w związku z art. 72 § 1 pkt1 Ordynacji podatkowej. Stwierdził, że 

nadpłatą w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej jest kwota podatku 

nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Z podatkiem nadpłaconym 

mamy do czynienia wówczas, gdy dokonana przez podatnika wpłata z różnych 

względów przewyższa wymaganą przepisami prawa kwotę podatku. Natomiast 

podatek jest nienależny wówczas, gdy w świetle obowiązującego prawa świadczenie 

podatkowe nie powinno mieć miejsca. Zwrot podatku dokonywany w trybie art. 14a 

ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, nie był ani 

podatkiem nadpłaconym, ani też podatkiem nienależnie zapłaconym w rozumieniu 

art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Skarżąca spółka zapłaciła VAT we właściwej 

wysokości, który sama zadeklarowała i wobec tego nie mogło być mowy 

o jakiejkolwiek nadpłacie podatku.
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Wyjaśnił Sąd, że w stanie prawnym obowiązującym w 2000 r. podatnicy podatku 

od towarów i usług, prowadzący zakłady pracy chronionej zostali uprzywilejowani w 

ten sposób, że przyznano im prawo do otrzymania zwrotu całości lub części kwoty 

wpłaconego do urzędu skarbowego VAT. Tym samym zwrot wpłaconego VAT na 

podstawie art. 14a ust. 6 ustawy podatkowej był dokonywany nie dlatego, że podatek 

nie był należny lub zapłacony w wyższej wysokości od należnej, lecz jako realizacja 

przyznanych określonej grupie podatników preferencji podatkowych. Powstanie 

obowiązku zwrotu podatnikowi zapłaconego podatku nie rodziło w ocenie Sądu, 

automatycznego przekształcenia się tego podatku w nadpłatę nawet w sytuacji, gdy 

podatek ten nie został zwrócony w terminie wprost w ustawie wskazanym.

Skoro zatem kwota podatku, o której mowa w art. 14a ust. 6 ww. ustawy nie była 

nadpłatą, to brak było podstawy prawnej do jej oprocentowania, zwłaszcza, że także 

z innych przepisów Ordynacji podatkowej ani z przepisów ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie wynikała możliwość zwrotu 

wpłaconego podatku wraz z oprocentowaniem.

Wydział II

1. Nieruchomości

- Oddalając skargę na decyzję Wojewody M. w sprawie o sygn. II SA/Kr 2923/02 

Sąd stwierdził, iż podstawowym obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie 

w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest dokonanie nie budzących 

wątpliwości ustaleń, mających stanowić podstawę do stwierdzenia, czy 

wywłaszczona nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji 

o wywłaszczeniu. W takim bowiem tylko przypadku, stosownie do treści przepisu 

art. 136 pkt 3 u.g.n. poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu 

wywłaszczonej nieruchomości. Dopiero jednak precyzyjne określenie przez organ 

celu wywłaszczenia stwarza organowi możliwość badania i ustalenia, czy cel ten nie 

został zrealizowany, względnie czy nie rozpoczęto nawet prac związanych z jego 

realizacją. Przyjętym i dominującym w orzecznictwie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego poglądem dotyczącym sposobu interpretacji celu wywłaszczenia 

jest pogląd wyrażony przez ten sąd w wyroku z dnia 22 października 1993 r.



0 sygn. SA/Kr 477/93, iż „o tym, czy nieruchomość stała się zbędna decyduje cel, na 

który została wywłaszczona i to cel rozumiany bardzo ściśle”. (...) W sytuacji, gdy 

w decyzji wywłaszczeniowej cel ten nie został określony w sposób ścisły i precyzyjny, 

lecz ogólnikowy, wówczas, dla prawidłowego ustalenia celu wywłaszczenia należy 

przyjąć takie same kryteria, jak przy dokonywaniu ustaleń niezbędności 

w postępowaniu wywłaszczeniowym (tak T. Woś „Wywłaszczenie nieruchomości i jej 

zwrot” Wyd. Stow. Notariuszy RP Poznań, Kluczbork 1995, str. 167 i nast., T. Woś 

„Wywłaszczanie i zwrot wywłaszczanych nieruchomości” Wyd. Prawnicze 

LexisNexis, W-wa 2004, str. 209 i nast.). Należy wówczas przeprowadzić analizę 

przeznaczenia gruntu w oparciu o dokumentację poprzedzającą wydanie decyzji 

wywłaszczeniowej, w szczególności treść decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

1 decyzji o zatwierdzeniu planu realizacyjnego, przeznaczenie gruntu w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego.

Sąd poruszył także kwestie zmiany i modyfikacji celu wywłaszczenia. Zdaniem 

sądu za zmianę celu uznaje się jakościową zmianę inwestycji określonej w decyzji 

wywłaszczeniowej. Modyfikacja zaś tego celu to modyfikacja inwestycji nie 

zmieniająca charakteru celu uzasadniającego wywłaszczenie. O zmianie celu można 

mówić tylko w przypadku, gdy następuje zmiana funkcji wywłaszczonego terenu i ma 

ona charakter trwały.

- Problematyki zwrotu nieruchomości dotyczyła również sprawa o sygn. 

II SA/Kr 2129/02. Sąd podzielił w niej stanowisko organów orzekających, iż 

podstawowe i istotne znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia tej sprawy miało 

orzeczenie sądu powszechnego i ocena skutków prawnych związanych ze 

stwierdzeniem nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości w drodze zasiedzenia. 

Instytucja zasiedzenia uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego jest 

pierwotnym sposobem nabycia własności nieruchomości poprzez uwzględnienie 

określonego ustawą czasu samoistnego jej posiadania (art. 172 k.c.), przy czym 

posiadaczowi przysługuje prawo zaliczenia czasu samoistnego posiadania jego 

poprzednika (art. 176 k.c.). Upływ terminu zasiedzenia powoduje nabycie ex lege 

własności nieruchomości przez jej samoistnego posiadacza.

Sąd stwierdził, iż postępowanie o zwrot przewidziane w rozdz. 6 działu III 

(art. 136 i nast.) ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zaistnienia 

przesłanek zwrotu polega na uregulowaniu stosunków własnościowych



wywłaszczonej nieruchomości przez restytucję jej stanu prawnego z okresu przed 

wywłaszczeniem oraz rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu orzeczonego 

odszkodowania. Oba te elementy stanowią samodzielne, w aspekcie materialno- 

prawnym, sprawy administracyjne, które muszą być rozstrzygane łącznie.

- W sprawie o sygn. II SA/Kr 423/03 skarżąca domagała się wykupu przez Skarb 

Państwa nieruchomości stanowiącej jej własność, z uwagi na fakt, iż zostały na niej 

wzniesione urządzenia służące do przesyłu energii elektrycznej w postaci słupów 

i linii energetycznej, należącej do Zakładu Energetycznego T. Przeprowadzona linia 

energetyczna uniemożliwiła wykorzystanie działki na budowę domu jednorodzinnego, 

tj. zgodnie z jej przeznaczeniem. Po rozpoznaniu sprawy Sąd stwierdził, iż stosunki 

między skarżącą, a Zakładem Energetycznym korzystającym z jej nieruchomości 

podlegają ocenie sądu powszechnego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, 

a zatem dla roszczeń skarżącej z tytułu korzystania z jej działki właściwa jest droga 

postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

Ponadto Sąd podkreślił, iż powołany przez skarżącą art. 124 ust. 5 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami odnosi się do sytuacji, gdy przeprowadzenie 

ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia właścicielowi 

dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo 

zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem. Wówczas właściciel (lub użytkownik 

wieczysty) może żądać, aby odpowiednio starosta wykonujący zadanie z zakresu 

administracji rządowej lub występujący z wnioskiem o zezwolenie, o którym mowa 

w ust. 2, nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa w drodze umowy, własność albo 

użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Przytoczony przepis stanowi jednoznacznie, że nabycie nieruchomości przez 

Skarb Państwa może nastąpić tylko w drodze umowy. (...) Skoro w okolicznościach 

określonych w przepisie art. 124 ust. 5 u.g.n. nabycie nieruchomości może nastąpić 

tylko w drodze umowy, to spór na tym tle może mieć tylko charakter cywilnoprawny. 

Do załatwienia zaś spaw cywilnych powołane są sądy powszechne (art. 2 k.p.c.). 

Osoba uprawniona z mocy powołanego przepisu art. 124 ust. 5 u.g.n. może wystąpić 

więc do sądu powszechnego o zobowiązanie do nabycia nieruchomości (art. 64 k.c.), 

a orzeczenie prawomocne sądu zastępuje oświadczenie woli zobowiązanego do 

zawarcia umowy (art. 1047 k.p.c.).



- Na gruncie sprawy o sygn. II SAB/Kr 16/05 dotyczącej bezczynności 

Prezydenta Miasta K. w kwestii wywłaszczenia nieruchomości Sąd podzielił zarzut 

skarżącego co do niesłusznego nałożenia obowiązku przedłożenia potwierdzonego 

konsularnie pełnomocnictwa. Zgodnie bowiem z treścią art. 33 § 2 KPA 

pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, 

a żaden z przepisów KPA nie nakłada w jakimkolwiek przypadku legalizacji 

pełnomocnictwa udzielonego za granicą. W tej sprawie fakt udzielenia 

pełnomocnictwa oraz jego zakres nie budziły wątpliwości, dlatego przytoczone przez 

organ stanowisko wyrażone w orzeczeniu NSA z dnia 18 czerwca 1999 r. 

ISA 1535/98 (LEX nr 48566) dotyczące niekompletności uregulowań prawnych 

w zakresie pełnomocnictwa w KPA i posiłkowym stosowaniu zasad wyrażonych 

w KC w przypadku braku umocowania po stronie pełnomocnika bądź przekroczenia 

zakresu umocowania, nie mogły znaleźć zastosowania.

Sąd zwrócił również uwagę, że przepisy prawa międzynarodowego prywatnego, 

tj. ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) odnoszą się do 

międzynarodowych stosunków osobistych i majątkowych w zakresie prawa 

cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy (art. 1 § 1 tej ustawy), 

podczas gdy postępowanie prowadzone przed organami administracyjnymi było 

postępowaniem o wznowienie sprawy zakończonej ostateczną decyzją 

administracyjną w żaden sposób nie mieści się w zakresie przedmiotowym 

wyznaczonym cyt. przepisem art. 1 § 1 prawa międzynarodowego prywatnego.

- W sprawie o sygn. II SA/Kr 372/03 w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości 

sąd zwrócił uwagę, iż stosownie do przepisu art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 453 z późn. 

zm.) jeżeli wywłaszczeniem jest objęta część nieruchomości, a pozostała część nie 

nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, na żądanie 

właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości nabywa się tę część 

w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu 

terytorialnego, w zależności od tego, na czyją rzecz następuje wywłaszczenie. 

Prowadzi to do wniosku, że jeżeli roszczenie o nabycie pozostałej po wywłaszczeniu 

części nieruchomości nie jest dobrowolnie zaspokojone, wywłaszczony może 

dochodzić jego realizacji przed sądem powszechnym. W związku z tym wartość



odszkodowania ustalonego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami za 

wywłaszczoną część nieruchomości nie może obejmować ekwiwalentu za utratę 

możliwości prawidłowego wykorzystania pozostałej części nieruchomości na 

dotychczasowe cele.

Sąd podkreślił także, że jedną z gwarancji procesowych ochrony praw podmiotu 

wywłaszczanego jest wymóg przeprowadzenia rokowań. Nieprzeprowadzenie 

rokowań uniemożliwia wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego. Wszczęcie 

postępowania i wydanie decyzji bez spełnienia tego wymogu oznaczałoby wadliwość 

postępowania, która mogła mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Mimo, iż ustawa nie 

określa formy i sposobu przeprowadzenia rokowań, z całokształtu jej przepisów 

można wnioskować, że skoro celem postępowania jest ustalenie możliwości nabycia 

nieruchomości w drodze umowy cywilno-prawnej, to treść potwierdzenia 

przeprowadzenia rokowań winna wskazywać, że nieruchomość nie mogła być nabyta 

w drodze umowy. Jeśli tak, to zaproponowana przez starostę cena musi być realna, 

by rokowania nie były tylko pozorem spełnienia wymogów ustawowych. W niniejszej 

sprawie organ nie miał możliwości sprawdzenia realności zaoferowanej ceny, gdyż 

nie przedstawiono operatu wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego. Trudno 

zatem przyjąć, aby w sprawie zostały przeprowadzone rokowania. W takiej sytuacji 

Sąd uznał, że decyzje organów administracji zostały wydane z naruszeniem art. 7, 

art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a. oraz art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 2 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, dlatego uchylił zaskarżoną decyzję oraz 

poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

- Problematyka konieczności przeprowadzenia rokowań, jako przesłanki 

dopuszczającej wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, została również 

podjęta w sprawie o sygn. II SA/Kr 137/06. Sąd podniósł, że przepis art. 114 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami nie określa formy prowadzenia rokowań. Jednakże 

spełnienie obowiązku ich przeprowadzenia jako przesłanki wszczęcia postępowania 

wywłaszczeniowego oznacza taką sytuację, w której starosta określił i zaproponował 

określone warunki nabycia w drodze umowy nieruchomości lub ich części niezbędnej 

do realizacji celu publicznego. Niemożność zaś w rozumieniu art. 112 ust. 3 in fine 

nabycia własności nieruchomości lub jej części w drodze umowy oznacza z kolei taki 

stan, w którym właściciel nieruchomości na zaproszenie do rokowań nie



odpowiedział lub w ogóle sprzeciwił się zbyciu nieruchomości (lub jej części), albo 

też strona lub strony wzajemnie stawiały sobie warunki, które druga strona uznawała 

za niemożliwe do przyjęcia.

W powyższej sprawie skarżący przystąpili do rokowań i chociaż nie wyrazili 

zgody na zaproponowaną przez starostę cenę wykupu ich działek, to ze swojej 

strony sami oświadczyli, iż zgadzają się na sprzedaż działek za cenę 5 zł za 1 m2. 

Jednak do tej propozycji skarżących starosta w ogóle się nie ustosunkował. 

W protokole z rokowań oraz w jakimkolwiek innym piśmie brak jest stwierdzenia, że 

starosta odrzuca tę propozycję i uznaje warunki sprzedaży działek zaproponowane 

przez skarżących za niemożliwe do przyjęcia. Taki tryb postępowania nie spełnia 

wymogu przeprowadzenia rokowań i ich zakończenia. Sąd podzielił zatem 

stanowisko skargi, że naruszony został przepis art. 112 ust. 3 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, gdyż wszczęcie postępowania nastąpiło w sytuacji, gdy nie 

została wyłączona możliwość nabycia nieruchomości niezbędnej dla realizacji celu 

publicznego w drodze umowy.

Sąd podkreślił ponadto, że niezakończenie w sposób prawidłowy rokowań 

(uniemożliwiający przyjęcie, że nie było możliwości nabycia działek w drodze umowy) 

w świetle art. 114 ust. 1, art. 115 ust. 1 i art. 116 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami uniemożliwiało wszczęcie postępowania 

wywłaszczeniowego z urzędu, a wadliwość tego rodzaju mogła mieć wpływ na wynik 

postępowania (por. T. Woś: Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości, Wyd. Praw. PNN 

1998, str. 66).

Przeprowadzenie rokowań jest ustawową przesłanką dopuszczającą wszczęcie 

postępowania wywłaszczeniowego. Wadliwość wynikająca z przedwczesnego 

zakończenia rokowań przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego nie 

może być sanowana już po jego wszczęciu, gdyż narusza ustawową zasadę, że 

wywłaszczenie (a zatem i wszczęcie postępowania w tym przedmiocie) może być 

dokonane wówczas, gdy prawo własności może być nabyte w drodze umowy 

(art. 112 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

- Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 2324/02 Sąd orzekając o uchyleniu 

decyzji organu I i II instancji zwrócił uwagę, iż istnienia ważnej decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu oraz konieczności załączenia jej do wniosku 

o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego w żadnym wypadku nie można



utożsamiać z istnieniem w sprawie zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 

pkt 4 k.p.a. Decyzja o wzizt, prawnie określająca możliwość wykorzystania terenu na 

zamierzony przez wnioskodawcę cel wywłaszczenia, zapewnia realizację zasad 

planowania przestrzennego na danym terenie. Bez niej nie jest możliwe wszczęcie 

postępowania wywłaszczeniowego, a utrata jej ważności powoduje wygaśnięcie celu 

uzasadniającego wywłaszczenie. W przypadku utraty ważności decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu dana nieruchomość nie może być użyta na cel 

zamierzony przez wnioskodawcę wywłaszczenia.

W sytuacji więc, gdy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

utraciła moc, oraz wobec braku podstaw do zawieszenia postępowania z urzędu (nie 

zachodziła żadna z przesłanek zawieszenia z art. 97 k.p.a.), postępowanie w sprawie 

należało umorzyć jako bezprzedmiotowe, wszczynając je następnie w stanie 

prawnym, umożliwiającym jego prowadzenie.

Sąd zakwestionował także przeprowadzoną przez organ waloryzację 

odszkodowania. Sąd podkreślił, iż waloryzacja odszkodowania dotyczy wyłącznie 

sytuacji określonej w przepisie art. 132 ust. 3 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, według którego „wysokość odszkodowania ustalona w decyzji 

wywłaszczeniu podlega waloryzacji na dzień jego zapłaty”. Waloryzacja dotyczy więc 

już ustalonego w decyzji odszkodowania. Podstawą natomiast tego odszkodowania 

może być jedynie opinia rzeczoznawcy majątkowego, określająca wartość 

nieruchomości na dzień wydania decyzji o wywłaszczeniu. W związku z upływem 

siedmiu miesięcy od dokonanej przez rzeczoznawcę wyceny, a także biorąc pod 

uwagę treść pisma skarżącego [w którym kwestionował on wycenę rzeczoznawcy 

z uwagi na zbyt długi czas, jaki upłynął od jej dokonania], organ prowadzący sprawę 

winien był zlecić sporządzenie aktualnej wyceny wywłaszczanej nieruchomości. Sąd 

stwierdził nadto brak jakichkolwiek podstaw do uznania, że cena nieruchomości 

wywłaszczonej wynikająca z dokonanej przez organ „waloryzacji” odszkodowania 

jest tożsama z aktualną na dzień wydania decyzji o wywłaszczeniu wartością 

nieruchomości. W tej kwestii Sąd uznał, że skarżący nie miał obowiązku składać 

formalnego wniosku o dokonanie aktualnej wyceny -  obowiązek taki spoczywa 

bowiem na organie prowadzącym postępowanie.



- Wyrokiem z dnia 4 października 2006 roku sygn. akt II SA/Kr 989/03 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił decyzje organu I i II instancji 

w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości.

Sąd podkreślił, iż celem wywłaszczenia jest umożliwienie państwu, jako 

organizacji politycznej całego społeczeństwa (lub gminie, jako związkowi 

mieszkańców) realizacji konkretnych celów w interesie społecznym wbrew woli 

jednostki i z naruszeniem jej indywidualnych praw. Przepis art. 21 ust. 2 Konstytucji 

RP stanowi, że wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy dokonywane 

jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Przepis art. 128 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami formułuje zasadę, 

iż wywłaszczenie własności nieruchomości lub innego prawa następuje za 

odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej, odpowiadającym wartości 

wywłaszczonej nieruchomości lub wartości tego prawa. Podstawę ustalenia 

wysokości odszkodowania stanowi zgodnie z art. 134 ust. 1 wartość rynkowa 

nieruchomości (...).

Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyboru właściwego 

podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca 

majątkowy. Niemniej jednak błędny jest pogląd zaskarżonej decyzji, że skoro biegły 

wskazał w uzasadnieniach swoich opinii przesłanki, na jakich oparł swoje ustalenia 

i określił wartość wywłaszczonych nieruchomości, a Wojewoda stwierdził, że 

uzasadnienie zawarte w operatach szacunkowych jest wystarczające, aby wykazać 

prawidłowość (...) rozumowania przeprowadzonego w opinii, które doprowadziło do 

wydania przez biegłego opinii o takiej, a nie innej treści, to dalsze wkraczanie 

w założenia przyjęte przez rzeczoznawcę stanowiłoby naruszenie zasadności 

powoływania biegłego w postępowaniu, albowiem równałoby się ingerowaniu 

w zakres wiedzy specjalistycznej, do czego organ administracji publicznej nie jest 

władny. Opinia biegłego jest tylko dowodem w sprawie (art. 84 § 1 w związku z art. 

75 § 1 kpa), który to dowód w całej rozciągłości podlega ocenie orzekającego organu 

(art. 77 § 1 kpa), a ocena ta musi zostać przedstawiona w uzasadnieniu decyzji (art. 

107 § 3 kpa). Nie wystarcza stwierdzenie, że rzeczoznawca majątkowy prawidłowo 

określił wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości zgodnie z brzmieniem 

przepisów.



- Podobne stanowisko w tej kwestii zajął sąd w sprawie o sygn. II SA/Kr 260/06. 

Według Sądu dla postępowania wywłaszczeniowego kluczową kwestią jest ustalenie 

odszkodowania odpowiadającego wartości rynkowej wywłaszczanej nieruchomości. 

Ustawodawca dążąc do należytego zabezpieczenia interesu wywłaszczanego 

i celem zapobieżenia dowolności wycen, w sposób szczegółowy określił zasady 

obliczania odszkodowania, upoważniając nadto Radę Ministrów do określenia 

w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad 

i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Celem tych uregulowań było, jak to 

powiedziano wyżej zapobieżenie dowolności wycen. Fakt, że zgodnie z art. 154 

ustawy o gospodarce nieruchomościami wyboru właściwego podejścia oraz metody 

i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, nie zwalnia 

orzekających organów od oceny tej opinii jako dowodu w sprawie. Ta ocena musi się 

znaleźć w uzasadnieniu decyzji, sporządzonym zgodnie z treścią art. 107 § 3 kpa.

- W sprawie o sygn. II SA/Kr 328/03 dotyczącej odmowy przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz 

poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

Sąd dokonał w tej sprawie analizy przepisu art. 6 ust. 1 pkt 3 a ustawy z dnia 

4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 

1299, zmieniony ustawą z dnia 21 czerwca 2002 roku o zmianie ustawy 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dz. U. z 2002 

r. Nr 113, poz. 984). Zgodnie z jego brzmieniem obowiązującym w dacie wydania 

zaskarżonej decyzji: „przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 

następuje nieodpłatnie na rzecz użytkowników wieczystych oraz ich następców 

prawnych, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za 

przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na podstawie wszelkich tytułów, 

przed dniem 5 grudnia 1990 roku”.

Zdaniem Sądu kierując się już samą wykładnią językową i dokonując analizy 

użytego przez ustawodawcę pojęcia „oddanie nieruchomości w użytkowanie 

wieczyste w zamian za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na 

podstawie wszelkich tytułów” należy stwierdzić, iż powyższe sformułowanie nie jest 

tożsame z pojęciem „nieruchomości zamiennej”, o jakiej mowa w ustawie z dnia 

12 03.1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, jak to twierdziły
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organy administracji. Ustawodawca rozszerzył bowiem poprzez wprowadzoną 

nowelizację (art. 6 ust. 1 pkt 3a) przesłanki oddania nieruchomości Skarbu Państwa 

w użytkowanie wieczyste w zamian za przejęte nieruchomości na podstawie 

wszelkich tytułów. A powyższa ustawa ogranicza przyznanie nieruchomości 

zamiennej tylko do przypadku wywłaszczenia.

2. Prawo budowlane

- W sprawie o sygn. II SA/Kr 1335/02 Sąd uwzględnił skargę Gminy K. i uchylił 

zaskarżoną decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. 

i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie nakazania usunięcia 

nieprawidłowości w obiekcie budowlanym, stwierdzając, że organy obu instancji nie 

wyjaśniły wszystkich okoliczności mających znaczenie dla treści rozstrzygnięcia.

Materialnoprawną podstawą decyzji organu I instancji był art. 66 Prawa 

budowlanego z 1994r. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu w przypadku 

stwierdzenia, że obiekt budowlany:

1) jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo

2) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia albo

3) jest użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem bądź w sposób zagrażający 

życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia,

Właściwy organ wydaje decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości.

Wydanie decyzji administracyjnej w oparciu o art. 66 Prawa budowlanego 

z 1994 r. wymagało w pierwszym rzędzie ustalenia, czy proces budowy się zakończył 

i czy obiekt jest użytkowany (...). W drugim rzędzie organy nadzoru budowlanego 

zobligowane były do ustalenia wad w substancji budowlanej, które wpływają na 

funkcjonowanie obiektu, tj. powodują niebezpieczeństwo przy użytkowaniu 

przedmiotowego obiektu. W tym względzie organy nie poczyniły ustaleń. Nie 

wyjaśniły takiego wpływu nieszczelności dachu na resztę substancji budowlanej 

budynku, iż powoduje to niebezpieczeństwo w użytkowaniu budynku.

Przez „należyty stan techniczny” należy rozumieć stan pełnej sprawności obiektu 

budowlanego lub jego części, nie posiadającego jakichkolwiek uszkodzeń, zwłaszcza



takich, które mogą powodować niebezpieczeństwo przy jego użytkowaniu (por. 

J. Siegień: Prawo budowlane. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2000, 

s. 279).

Zdaniem Sądu niespełnienie wymogów określonych w odpowiednich przepisach 

wykonawczych do Prawa budowlanego nie jest kwestią „nienależytego stanu 

technicznego” obiektu, lecz tylko stanem naruszenia tychże przepisów, pociągającą 

za sobą ewentualną konieczność doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego 

z prawem, chyba że podczas robót budowlanych polegających np. na wybiciu 

otworów w ścianie budynku doszło do naruszenia jego elementów konstrukcyjnych 

w taki sposób, że wpływa to na niebezpieczeństwo użytkowania obiektu, a fakty te 

zostały ujawnione w trakcie użytkowania obiektu. Wówczas zastosowanie miałby 

art. 66 Prawa budowlanego z 1994 r., a wyłączona byłaby możliwość zastosowania 

art. 51 tej ustawy.

- W sprawie o sygn. II SA/Kr 2633/02 Sąd rozpoznawał kwestię zasadności 

orzeczenia przez organy orzekające odmowy nakazu rozbiórki ogrodzenia pomiędzy 

działkami nr 5118/2 i 5105/1 w B.

Organ pierwszej instancji uznał, iż w sprawie tej zasadniczą kwestią było 

rozważenie, czy mamy do czynienia z budową, czy też z remontem istniejącego 

uprzednio ogrodzenia. Zdaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w B. w tym przypadku nie można mówić o remoncie ogrodzenia w rozumieniu art. 3 

pkt 8 Prawa budowlanego, gdyż odtworzenie istniejącego uprzednio drewnianego, 

częściowo osiatkowanego ogrodzenia, polegało na wykonaniu nowych słupków 

zabetonowanych i osadzonych na pęczkach fundamentowych oraz rozciągnięciu 

siatki. Organ administracji przyjął zatem, że mamy do czynienia z budową nowego 

ogrodzenia w miejscu uprzednio istniejącego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 7 w zw. 

z art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na 

budowę, zgłoszenia natomiast wymagają jedynie ogrodzenia usytuowane od strony 

dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych. W związku z tym, że działka nr 5118/2 

była przeznaczona jako droga dojazdowa jedynie do dwóch działek i w ten sposób 

nadal jest użytkowana, nie stanowi ona miejsca publicznego, organ uznał, że 

zgłoszenie budowy przedmiotowego ogrodzenia nie było wymagane. Organ 

odwoławczy podzielił stanowisko organu I instancji.



Sąd podzielił stanowisko organu administracji w kwestii uznania, że w sprawie 

doszło do realizacji nowego ogrodzenia, gdyż zakres prac związanych z jego 

realizacją nie mieścił się z pojęciu remontu. Organy nadzoru budowlanego nie 

dokonały jednak ustaleń ważnej okoliczności mającej wpływ na treść rozstrzygnięcia, 

mianowicie wysokości ogrodzenia. Gdyby okazało się, że wynosi ono ponad 2,20 m, 

to zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, wymagalne byłoby 

dokonanie zgłoszenia zamiaru jego realizacji i to bez względu na to, czy jest ono 

położone od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, czy też pomiędzy 

działkami.

- Kolejną sprawą, której przedmiotem był nakaz rozbiórki była sprawa o sygn. 

II SA/Kr 2863/02. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w O. nakazał 

Waldemarowi R. rozbiórkę płyty betonowej wraz ze ścianami z desek drewnianych 

mocowanych do słupków stalowych, zlokalizowanej w miejscowości L, wskazując, 

że inwestor nie posiadał pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

Organ odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję w całości i orzekł o brak podstaw 

do wydania nakazu rozbiórki stwierdzając, że wykonana przez inwestora płyta 

betonowa wraz z ogrodzeniem z desek nie stanowią obiektu budowlanego lub jego 

części w rozumieniu art. 3 ustawy z 1994 r. Prawo budowlane i w związku z tym nie 

podlega przepisom tej ustawy, a zatem nie można nakazać ich rozbiórki w trybie art. 

48 ustawy.

Sąd nie podzielił stanowiska organu odwoławczego. Zdaniem Sądu wykonaną na 

działce położonej w L. przy ul. Dolnej inwestycję należało uznać za obiekt małej 

architektury. Stosownie bowiem do treści art. 3 pkt 4 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  

Prawo budowlane za taki obiekt należy rozumieć niewielkie obiekty, 

a w szczególności m. in. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu 

porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. Zawarte w tym przepisie 

sformułowanie „w szczególności” oznacza, że oprócz wymienionych, do obiektów 

małej architektury można zaliczyć także inne obiekty, które w konkretnych 

okolicznościach sprawy swoim charakterem odpowiadają kategoriom obiektów to 

wymienionych. I tak przedmiotowa inwestycja tj. betonowa płyta z ogrodzeniem 

z desek mocowanych do stalowych słupków przeznaczona, jak wskazał sam 

inwestor, na składowanie materiałów budowlanych stanowi obiekt użytkowy, o jakim



mowa w cyt. wyżej art. 3 pkt 4 c ustawy. A zatem przed jej wykonaniem inwestor 

winien był dokonać zgłoszenia stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy -  

Prawo budowlane w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, a że zgłoszenie takie nie 

nastąpiło należało uznać, że doszło do samowoli budowlanej w rozumieniu cyt. wyżej 

art. 48 ustawy -  Prawo budowlane.

Sąd nie podzielił natomiast poglądu skarżącego, że przedmiotową inwestycję 

można uznać także za urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym. 

Stosownie bowiem do treści pkt 9 cyt. przepisu art. 3 ustawy Prawo budowlane za 

takie urządzenia uważa się urządzenia techniczne zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki, czyli urządzenie takie ma zapewnić 

korzystanie z innego obiektu budowlanego. W niniejszym stanie faktycznym taka 

sytuacja nie zachodzi, gdyż wykonana płyta betonowa z ogrodzeniem z desek 

przymocowanych do stalowych słupków nie ma zapewnić korzystania z jakiegoś 

innego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, ale stanowi samodzielny obiekt 

przeznaczony do składowania materiałów budowlanych.

3. Zagospodarowanie przestrzenne

- W kontekście sprawy o sygn. II SA/Kr 555/05 C. w przedmiocie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy C. Sąd zwrócił uwagę na kwestię 

dopuszczalności zamieszczania norm blankietowych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Sąd zasygnalizował, że zgodnie z art. 94 

Konstytucji organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji 

rządowej ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania 

tych organów na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, 

a zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Ustrojodawca 

dopuszcza zatem udzielanie upoważnień prawodawczych mniej szczegółowych -  niż 

ma to miejsce w stosunku do upoważnień wymaganych dla rozporządzeń -  które nie 

determinują treści aktu wydawanego na ich podstawie i pozostawia upoważnionym 

organom większy zakres swobody. Wynika to z zasady samodzielności samorządu, 

która wyklucza możliwość zepchnięcia go wyłącznie do pozycji organu ściśle



wykonawczego (D. Dąbek: Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz- 

Kraków 2003, s.74). Upoważnienie generalne (delegacja generalna, norma 

blankietowa) daje jedynie prawną możliwość wydania aktu prawa miejscowego 

z określeniem w sposób ogólny zakresu regulacji lub warunków, jakie muszą być 

spełnione, lecz bez przesądzania o treści norm, które mają zostać ustanowione.

Wyliczenie w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym materii podlegających regulacji w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego ma charakter enumeratywny, a tym samym 

wyklucza dopuszczalność kreślenia przedmiotu regulacji przez radę gminy. Rada 

gminy jest związana granicami przedmiotowymi wyznaczonymi przez ustawę 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i samodzielnie może określać treść 

regulacji objętej planem wyłącznie w granicach ustawowego upoważnienia 

zawartego w wyżej wskazanym przepisie.

Zdaniem Sądu organ uchwalający plan nie jest umocowany do stanowienia 

regulacji prawnych w zakresie kompetencji organów administracyjnych 

rozstrzygających sprawy indywidualne w formie indywidualnych aktów 

administracyjnych. Jeżeli zatem istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do 

dopuszczalności przeznaczenia danego terenu pod zabudowę to badania 

geologiczno-inżynierskie, oraz wszelkie inne, należy wykonać na etapie tworzenia 

takiego planu, a wyniki owych badań należy uwzględnić w takim planie, 

przeznaczając określony teren pod zabudowę, bądź ją wykluczając w odniesieniu do 

niego. Nie jest dopuszczalne, aby w akcie podstawowym, jakim jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, wprowadzać nowe ograniczenia (przesłanki 

odmowy) w wydaniu decyzji pozwolenie na budowę -  te przesłanki mogą wynikać 

jedynie z ustawy.

Sąd podkreślił również, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

są aktami prawa miejscowego o charakterze powszechnie obowiązującym, dlatego 

też treść zawartych tam przepisów winna być precyzyjna i niesprzeczna -  

umożliwiająca jednoznaczne ich rozumienie. Zamiast zatem zamieszczać 

nieprecyzyjne zapisy np. „w uzasadnionych przypadkach” (...) należy w taki sposób 

zredagować przepis, by nie pozostawiał on wątpliwości stosującym go właściwym 

organom administracji publicznej oraz stronom postępowania co do treści 

postanowień przyjętych w planie.



-Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczyła również 

sprawa o sygn. II SA/Kr 165/05. Wyrokiem z dnia 13 marca 2006 r. Sąd stwierdził 

nieważność § 2 ust. 8 zaskarżonej uchwały Rady Miasta M., gdyż został on podjęty 

z przekroczeniem właściwości i posiadanym przez Radę Miejską w M. władztwem 

planistycznym. Przedmiotowy zapis miał charakter normy blankietowej, dopuszczał 

bowiem możliwość odstąpienia, w szczególnych przypadkach, od ustalonych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia i zasad 

zabudowy i zagospodarowania terenu. Sąd podkreślił, iż zgodnie z art. 5 ust. 4 

ustawy z dnia 07.07.1994 r. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym organy 

samorządu mogą powoływać komisję urbanistyczno-architektoniczną, jako organ 

doradczy w sprawach zagospodarowania przestrzennego, ustalając jej regulamin, 

określający organizację oraz tryb działania tej komisji. Podobnie określony został 

charakter tej komisji w ustawie z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Mając na uwadze z jednej 

strony okoliczność, że organizacja oraz zasady działania komisji urbanistyczno- 

architektonicznych nie są regulowane w drodze aktów o randze ustawy, lecz 

w drodze regulaminów ustalanych prze wójta, a z drugiej strony uwzględniając fakt, 

że ustawodawca nie przewidział kompetencji komisji urbanistyczno- 

architektonicznych w zakresie wydawania opinii warunkujących odstąpienie od 

ustaleń przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ani też 

kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta) do występowania z wnioskami 

o wydanie opinii przez komisje urbanistyczno-architektoniczne, wprowadzenie do 

treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompetencji 

wskazanych w §2 ust. 8 uchwały Nr 38/VII/2003 Rady Miejskiej w M. Sąd ocenił jako 

działanie podjęte z naruszeniem właściwości Rady Miejskiej w M i w związku z tym 

jako nielegalne.

- Z kolei wyrokiem z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie o sygn. II SA/Kr 612/05 

Sąd stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w N. w przedmiocie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „C” na terenie Gminy N. 

Zaskarżona uchwała została podjęta na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 

139 z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.



o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pomimo braku spełnienia 

przesłanek wskazanych w przejściowym przepisie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sąd podkreślił, iż ustawa nakazuje zastosowanie przepisów dotychczasowych, 

jeżeli „zawiadomiono” o terminie wyłożenia planu (w rzeczywistości projektu planu) 

do publicznego wglądu. Nie wystarczy więc ogłoszenie o wyłożeniu w miejscowej 

prasie, obwieszczenie i ogłoszenie o tym w sposób zwyczajowo przyjęty -  konieczne 

jest także zawiadomienie na piśmie właścicieli lub władających nieruchomościami, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Za prawnie wadliwą Sąd uznał praktykę powiadamiania o wyłożeniu projektu planu 

do publicznego wglądu w przyszłości bez wyczerpania kolejnych etapów procedury 

planistycznej, określonej w art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym. Stosowanie bowiem do regulacji art. 18 ust. 2 tej ustawy 

poszczególne etapy działań planistycznych winny być przeprowadzane kolejno (zob.: 

Z. Niewiadomski (red.): Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Komentarz, Warszawa 2004, s. 575).

Naruszenie przez organ planistyczny art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i pominięcie trybu 

procedury planistycznej, określonej w tej właśnie ustawie, zdaniem Sądu wyczerpuje 

znamiona istotnego naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego, o jakich 

stanowi art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co 

z kolei przesądza o nieważności zaskarżonej uchwały w całości.

4. Zagadnienia związane z przepisami proceduralnymi

- Wyrokiem z dnia 28 lutego 2006 r. sygn. akt II SA/Kr 2539/03 Sąd uchylił 

decyzje obu instancji i zwrócił uwagę, iż jedna z podstawowych zasad systemu 

prawa administracyjnego jest zasada trwałości ostatecznych decyzji 

administracyjnych, tj. takich, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku 

instancji (art. 16 § 1 kopa). Taki charakter ma decyzja o rozgraniczeniu wydana 

przez wskazany organ na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, gdyż przepis art. 33 ust. 4 tejże ustawy, wskazuje wyłączenie 

dopuszczalności odwołania od decyzji o rozgraniczeniu w administracyjnym toku



instancji. Natomiast strona, która w zakreślony, w art. 33 ust. 4 terminie złożyła 

wniosek o przekazanie Sądowi sprawy zakończonej decyzją o rozgraniczeniu 

powoduje, że przed sądem kontynuowana jest sprawa rozgraniczenia , które 

merytorycznie kończy się orzeczeniem Sądu. Niezłożenie wniosku o przekazanie 

sprawy sądowi powoduje, iż decyzja o rozgraniczeniu nabiera przymiotu decyzji 

ostatecznej. Sąd podkreślił również, iż celem postępowania o stwierdzenie 

nieważności decyzji nie jest ponowne merytoryczne rozpatrzenie sprawy 

zakończonej decyzją, której dotyczy żądanie stwierdzenia nieważności lecz 

weryfikacja decyzji na płaszczyźnie przesłanek nieważności decyzji wyczerpująco 

wyliczonych w przepisie art. 156 § 1 kpa w punktach 1-7. Weryfikacja ta polega na 

badaniu czy zaskarżona decyzja jest dotknięta jedną z wad wyliczonych w pkt 1-7 

art. 156 kpa. Przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji jest wada tkwiąca 

w decyzji w chwili jej wydania, jako w akcie kończącym postępowanie, a nie wada 

samego postępowania dowodowego, które ja poprzedzało. Oznacza to, że dla 

rozstrzygnięcia o zarzucie nieważności decyzji przedmiotem ustaleń organu 

właściwego do stwierdzenia nieważności, w sferze faktograficznej, są ustalenia, czy 

w dacie wydania decyzji, była ona dotknięta istniejącą choćby jedną z wad 

wyliczonych w art. 156 § 1 pkt 1-7 kpa.

- Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2006 r., sygn. akt II SA/ Kr 108/06 Sąd stwierdził 

nieważność decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. i chylił decyzję 

Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa K. z dnia 

4 lipca 1991 r. oraz 26 września 1996 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd zwrócił uwagę, 

że w przypadku gdy właściwość rzeczowa organu administracyjnego do stwierdzenia 

nieważności decyzji ustalono według przepisów prawa materialnego, które stanowiły 

podstawę określenia właściwości organu przy wydawaniu decyzji mającej być 

przedmiotem weryfikacji ( a więc przed przejęciem nieruchomości na rzecz państwa), 

to fakt przejścia własności przedmiotowej nieruchomości na inny podmiot nie może 

mieć wpływa na ustalenia aktualnie właściwego organu do wydania decyzji w trybie 

ustawy remontowej. Właściwość organu do stwierdzenia nieważności decyzji 

o przejęciu własności nieruchomości nie wynika z faktu aktualnej własności 

nieruchomości, ale z ustalenia na jaki organ przeszła właściwość w tej sprawie 

z organu przekształconego, a następnie na podstawie art. 17 kpa określenia organu 

wyższego stopnia. Ponadto Sąd zwrócił uwagę, iż w związku z faktem, że



przedmiotowa sprawa była już poddana ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

stosownie do art. 99 ustawy z dnia 30 sierpnia 22002 r. -  Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. 153, poz. 1271 z późn. zm.). Ocena prawna 

wyrażona w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanym przed dniem 

1 stycznia 2004 r. z zastrzeżeniem art. 100 powołanej ustawy, wiąże w sprawie 

Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz organ, którego działanie lub bezczynność była 

przedmiotem zaskarżania. Natomiast kwestią zasadniczą, wymagająca 

rozstrzygnięcia, była ocena, czy można było stwierdzić nieważność decyzji tylko 

w części dotyczącej niektórych osób. W doktrynie i orzecznictwie ugruntowany został 

pogląd, że dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności części decyzji 

administracyjnej. Możliwość tak występuje w szczególności wówczas, gdy 

rozstrzygnięcie decyzji składa się z kilku elementów, z których każdy mógłby być 

przedmiotem rozstrzygnięcia w osobnej decyzji, co określane jest także jako wydanie 

decyzji składającej się z kilku decyzji częściowych.

Trzeba jednak zauważyć, że unieważnienie decyzji w części będzie przypadkiem 

nie zawsze możliwym do zrealizowania w praktyce. Unieważnienie decyzji w części 

może nastąpić wtedy, gdy tylko cześć unieważniania zawiera wady z art. 156 § 1 

kpa, a wadliwość rozstrzygnięcia nie wywiera wpływa na treść pozostałych 

rozstrzygnięć zawartych w decyzji. Ponadto wolny od wad fragment decyzji, któremu 

nie odmawia się skuteczności, powinien stanowić rozstrzygnięcie, mogące 

funkcjonować w obrocie prawnym samodzielnie.

- Rozpoznając sprawę II SA/Kr 1055/05 dotyczącą odmowy przekształcenia 

prawa zabudowy w prawo użytkowania wieczystego Sąd poruszył kwestię legitymacji 

procesowej strony. Zdaniem Sądu ustalenie, czy żądanie pochodzi od strony należy 

do najistotniejszych obowiązków organu prowadzącego postępowanie 

administracyjne. Legitymację procesową strony stwarzają określonemu podmiotowi 

tylko przepisy prawa materialnego, stanowiące podstawę interesu prawnego lub 

obowiązku. Istnienie po stronie podmiotu interesu prawnego lub obowiązku stwarza 

dla niego sytuację, w której uznawany może być za stronę postępowania 

administracyjnego.



Podstawą prawną stwarzającą określonemu podmiotowi pozycję strony 

postępowania, posiadającej interes prawny w żądaniu określonego rozstrzygnięcia, 

był w niniejszej sprawie przepis prawa materialnego -  art. 209 u.g.n., stanowiący, że 

przekształcenia prawa zabudowy w użytkowanie wieczyste mogą żądać „osoby, 

które uzyskały prawo zabudowy nieruchomości przed dniem wejścia w życie dekretu 

z dnia 26.10.1945 r.”. Ustalenie, że żądanie pochodzi od strony następuje w decyzji 

rozstrzygającej sprawę co do jej istoty, stanowi więc jedną z przesłanek do 

uwzględniania żądania strony.

W przedmiotowej sprawie Sąd zajął się także problematyką udziału fundacji 

w postępowaniu sądowym. Sąd nie podzielił stanowiska strony skarżącej, iż tylko 

z uwagi na brak kryterium korporacyjnego, tj. zrzeszania się obywateli w formie 

członkostwa, przy posiadaniu innych cech charakterystycznych dla organizacji 

społecznych, udział fundacji w postępowaniu administracyjnym winien być 

wyłączony. Sąd powołał się na uchwałę NSA z dnia 12 grudnia 2005 r. podjętą w 

składzie siedmiu sędziów w sprawie II OPS 4/05, zgodnie z którą „Fundacja jako 

organizacja społeczna może, na podstawie art. 33 § 2 w związku z art. 25 § 4 ustawy 

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

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zgłosić swój udział w postępowaniu sądowym 

w charakterze uczestnika postępowania w sprawie dotyczącej interesu prawnego 

innej osoby”. W uzasadnieniu tej uchwały NSA odwołał się do postanowień 

Konstytucji, gdzie pojęcie fundacji występuje w kontekście organizacji (np. związki 

zawodowe, stowarzyszenia), które niewątpliwie są organizacjami społecznymi. Art. 

12 Konstytucji RP wskazując różnego typu organizacje społeczne, zalicza do 

organizacji społecznych także fundacje. NSA uznał, że korporacyjność nie jest 

zasadniczym wyróżnikiem organizacji społecznej, rozumianej jako organizacja lub 

struktura tworzona przez obywateli w celu realizacji ich zamierzeń. Wolność 

tworzenia organizacji to także wolność wyboru prawnej formy realizacji tej wolności. 

Udział organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych i sądowych ma 

na celu umożliwienie tym organizacjom prezentowanie własnego stanowiska 

w kwestiach, które mają znaczenie dla sposobu załatwienia sprawy. W samym 

założeniu więc celem udziału organizacji społecznej w postępowaniu jest nie tyle 

wspieranie strony, której interesu prawnego sprawa dotyczy, co przedstawianie 

własnego stanowiska w rozpoznawanej sprawie, z wykorzystaniem środków 

procesowych przysługujących stronie. Taki też jest cel udziału organizacji społecznej



w postępowaniu sądowoadministracyjnym na podstawie art. 25§ 4 i art. 33 § 2 Prawa

0 postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Udział fundacji w tym 

postępowaniu w żadnym stopniu nie podważa tego celu.

Interesującego zagadnienia dotyczyła sprawa o sygn. II SA/Kr 3403/02. 

Oddalając skargę na decyzję Wojewody M. Sąd stwierdził, iż kwestia 

niedotrzymania terminu załatwienia sprawy przez organ I instancji nie podlega 

badaniu w postępowaniu odwoławczym od decyzji rozstrzygającej sprawę co do 

istoty. Kodeks postępowania administracyjnego przyznaje stronom i uczestnikom 

postępowania środki umożliwiające przeciwdziałanie przewlekłości postępowania. 

W szczególności strony mogą składać zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie 

(art. 37 k.p.a.), a następnie skargę do sądu administracyjnego na bezczynność 

organu administracji publicznej. Niedotrzymanie ustawowych terminów 

rozstrzygnięcia sprawy nie może być podstawą do uchylenia bądź zmiany decyzji 

wydanej w I instancji przez organ odwoławczy, nie daje też podstawy do uchylenia 

zaskarżonej decyzji przez sąd. Bez znaczenia dla tej kwestii pozostaje problem 

zmiany stanu prawnego w czasie trwania postępowania administracyjnego. W takiej 

sytuacji o tym, czy rozstrzygnięcie powinno zapaść na podstawie starego, czy 

nowego stanu prawnego decydują przepisy przejściowe.

W sprawie o sygn. II SA/Kr 1545/02 w przedmiocie umorzenia postępowania 

odwoławczego Sąd podkreślił, że obowiązkiem organu administracji publicznej 

rozstrzygającego indywidualną sprawę administracyjną jest zweryfikowanie z urzędu 

wszystkich elementów tej sprawy, tj. dokonanie ustaleń prawnych i podjęcie na ich 

podstawie rozstrzygnięcia na gruncie konkretnego stanu faktycznego. W tym 

zakresie mieści się również zweryfikowanie interesu prawnego poszczególnych osób

1 jego związku z konkretnym postępowaniem administracyjnym. Indywidualny 

charakter spraw administracyjnych wymaga każdorazowego zbadania komu 

w postępowaniu obejmującym określoną sprawę administracyjną służy status strony.

W przypadku stwierdzenia, że osoby składające odwołanie od decyzji 

administracyjnej nie mają przymiotu strony, konieczne jest rozstrzygnięcie kwestii, 

czy okoliczność powyższa stanowi przesłankę do umorzenia postępowania 

odwoławczego, czy przesłankę stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.



Rozbieżne w tym zakresie stanowisko było przedmiotem analizy przez skład 

7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w uchwale 

z dnia 5 lipca 1999 r. (publ. ONSA z 1999 r. nr 4, poz. 119) wyraził pogląd, iż 

stwierdzenie przez organ odwoławczy, iż wnoszący odwołanie nie jest stroną 

w rozumieniu art. 28 k.p.a., następuje w drodze decyzji o umorzeniu postępowania 

odwoławczego na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a.

Zdaniem sądu do bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego 

dochodzi w sytuacji, gdy przestaje istnieć sprawa administracyjna objęta tym 

postępowaniem. Nie ulega wątpliwości, że skutkiem złożenia dowołania od decyzji 

administracyjnej nie jest powstanie nowej sprawy administracyjnej, lecz 

uruchomienie kompetencji organu odwoławczego do ponownego rozpatrzenia 

sprawy, w której zapadła nieostateczna decyzja organu pierwszej instancji. Nie 

można przyjąć, że złożenie odwołania przez osobę nie będącą stroną postępowania 

powoduje przeniesienie sprawy administracyjnej do drugiej instancji, następnie 

skutkuje stwierdzeniem braku tej sprawy i w konsekwencji umorzeniem 

postępowania odwoławczego. Złożenie odwołania przez osobę nie mającą przymiotu 

strony postępowania nie może zatem prowadzić do bezprzedmiotowości 

postępowania odwoławczego.

Dodatkowej argumentacji przemawiającej za zasadnością podejmowania 

rozstrzygnięcia w formie postanowienia o niedopuszczalności odwołania 

w przypadku złożenia odwołania przez osobę nie mająca przymiotu strony 

postępowania dostarcza analiza sytuacji, gdy odwołanie od decyzji administracyjnej 

składa wiele podmiotów, w tym również takie podmioty, które nie mają przymiotu 

strony postępowania. Prezentowane wyżej uwagi prowadzą, zdaniem sądu do 

wniosku, że nie można przyjąć, że istnieje tyle spraw administracyjnych przed 

organem odwoławczym, ile złożono odwołań od decyzji organu pierwszej instancji. 

(...) Przyjęcie dopuszczalności umorzenia postępowania odwoławczego w takiej 

sytuacji uniemożliwiłoby podjęcie merytorycznego rozstrzygnięcia przez organ 

odwoławczy pomimo złożenia odwołania przez stronę postępowania, co z punktu 

widzenia istoty i zasad procedury administracyjnej jest nie do zaakceptowania. 

W sytuacji, gdy odwołanie składają zarówno osoby mając status strony 

postępowania administracyjnego, jak i osoby nie mające takiego statusu, nie istnieją 

podstawy do umorzenia postępowania odwoławczego z tego powodu, że niektóre 

z odwołań nie pochodzą od stron postępowania. W takiej sytuacji konieczne jest



również stwierdzenie niedopuszczalności odwołań złożonych przez osoby nie mające 

przymiotu strony.

5. Kombatanci

- Wyrokiem z dnia 6 lutego 2006 r. sygn. akt II SA/Kr 3772/01 Sąd uchylił decyzję 

Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz 

poprzedzająca ją decyzję tego samego organu w przedmiocie odmowy przyznania 

świadczenia pieniężnego.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd stwierdził, że zgodnie z art. 4 ust ustawy z dnia 

31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym 

do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395 z późn. zm.) 

uprawnienie do świadczenia jest przyznawane decyzją Kierownika Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie wniosku zainteresowanej 

osoby, zaopiniowanego przez właściwe stowarzyszenie osób poszkodowanych, 

i dokumentów oraz dowodów potwierdzających rodzaj i okres represji. W myśl ustępu 

4 tego przepisu w zakresie postępowania dotyczącego ustalenia lub odmowy 

przyznania świadczenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Odesłanie to zobowiązywało organ do przeprowadzenia 

postępowania zgodnie z przepisami art. 7 i 77 kpa, nakazującymi organowi podjęcie 

wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz 

do załatwienia sprawy, mając na uwadze interes społeczny i słuszny interes 

obywateli oraz do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału 

dowodowego.

Zdaniem Sądu zaskarżona decyzja nie odpowiadała tym dyrektywom. Po 

pierwsze, organ nie dokonał oceny opinii Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych 

przez III Rzeszę, z której wynikało, że wnioskodawca doznał represji w formie pobytu 

w obozie pracy od kwietnia 1942 do kwietnia 1945 w miejscowości K. Opinia ta była 

jednym z dowodów w sprawie o przyznanie uprawnienia do świadczenia 

podlegającym ocenie przez organ orzekający po przeprowadzeniu postępowania 

dowodowego i z uwzględnieniem całokształtu materiału dowodowego (art. 7, art. 77 

§ 1 i art. 80 kpa). Po drugie, fakt, iż w przedłożonych przez skarżącego zeznaniach



świadków nie użyli oni wprost sformułowania, że przebywali ze skarżącym w obozie 

pracy przymusowej, nie zwalniał organu orzekającego od przesłuchania na tę 

okoliczność wskazanych świadków, a w razie potrzeby także samego skarżącego. 

Po trzecie zaś Sąd uznał, że nie może być podstawą wydania decyzji negatywnej dla 

strony to, że jedno „dostępne organowi wydawnictwo” wymienia jako więźniów obozu 

pracy przymusowej osoby pracujące w kopalni.

- Problematyki przyznania uprawnień kombatanckich dotyczyła sprawa o sygn. 

II SA/Kr 3897/01. Sąd uchylając zaskarżoną decyzję, jak i poprzedzającą ją decyzję 

tego organu, odniósł się do kwestii rekomendacji stowarzyszenia kombatanckiego. 

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych podniósł bowiem, że Jan G. ubiegający się o przyznanie 

uprawnień z tytułu służby w Batalionach Chłopskich nie przedstawił rekomendacji 

stowarzyszenia kombatanckiego.

Sąd podkreślił, iż ustawodawca nie nałożył na stronę obowiązku przedstawienia 

rekomendacji. Przepis art. 22 ust. 1 ustawy o kombatantach (...) adresowany jest 

bowiem do Kierownika Urzędu. To Kierownik Urzędu orzeka na podstawie 

udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby oraz rekomendacji właściwego 

stowarzyszenia. Rekomendacja ma więc tutaj niezmiernie ważne znaczenie. Brak jej 

uniemożliwia bowiem wydanie orzeczenia.

Postępowania w tym przedmiocie reguluje art. 106 k.p.a., ponieważ wydanie 

decyzji na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o kombatantach (...) uzależnione jest od 

zajęcia stanowiska przez inny organ. Zobowiązuje to Kierownika Urzędu do 

zwrócenia się do stowarzyszenia właściwego dla określonego rodzaju działalności 

kombatanckiej lub represji o zajęcie stanowiska w drodze wydania lub odmowy 

wydania rekomendacji w sytuacji, gdy strona nie przedstawiła jej organowi. Tego 

jednak Kierownik Urzędu nie uczynił.

Zdaniem Sądu rekomendacja jest jednym z dowodów na okoliczność działalności 

osoby ubiegającej się o uprawnienia i podlega ocenie przez organ orzekający wraz z 

innymi dowodami (art. 77 §1 i art. 80 k.p.a.). Brak rekomendacji nie wyklucza 

automatycznie przyznania uprawnień, tak jak przedstawienie rekomendacji nie 

przesądza samo przez się o przyznaniu uprawnień.



6. Pomoc społeczna

- Wyrokiem z dnia 27 lutego 2006 r. sygn. akt II SA/Kr 953/02 Sąd uchylił 

zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. oraz 

poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej 

przyznania pomocy pieniężnej.

W przedmiotowej sprawie organ pierwszej instancji ustalił nową wysokość 

pomocy pieniężnej przysługującej rodzinie zastępczej Ewy Ś. na częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka Jana N. od dnia 1 czerwca 2001 r. do dnia 29 listopada 

2002 r., a decyzja w tym zakresie została wydana w dniu 4 grudnia 2001 r., przy 

czym decyzja ostateczna Samorządowego Kolegium Odwoławczego zapadła w dniu 

31 stycznia 2002 r. Podstawą decyzji było wejście w życie rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1284). Rozporządzenia to zmieniło kryteria, w oparciu o które ustalana jest 

wysokość pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 

przysługującej rodzinie zastępczej.

Po rozpoznaniu sprawy Sąd stwierdził, że ustawa o pomocy społecznej w swojej 

treści, a szczególnie w art. 43 upoważniającym do zmiany lub uchylenia decyzji na 

niekorzyść strony bez jej zgody, nie stanowi od jakiej daty przysługiwać ma 

świadczenie w zmienionej wysokości. Decyzja wydana na podstawie powołanego 

przepisu jest jednak -  jak każda decyzja zmieniająca lub uchylająca inną decyzję -  

decyzją konstytutywną, a zatem może orzekać o utracie prawa do pomocy 

społecznej lub o zmianie wysokości pobieranego dotychczas świadczenia dopiero na 

przyszłość. Pogląd ten znajduje swój bezpośredni wyraz zarówno w najnowszym 

orzecznictwie sądów administracyjnych (w wyroku z dnia 18 marca 2004 r.,

I SA 2337/03, niepubl. WSA w Warszawie stwierdził, że decyzja wydana na 

podstawie przepisu art. 43 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej 

jest decyzją konstytutywną, a zatem może orzekać o utracie prawa do pomocy 

społecznej lub o zmianie wysokości pobieranego dotychczas świadczenia dopiero na 

przyszłość), jak i stanowisku doktryny, która podkreśla, że zmiana lub uchylenie 

decyzji z powodu zmiany przepisu prawa (art. 43 ust. 2 a ustawy o pomocy 

społecznej) będzie mogła być dokonana jedynie ze skutkiem prawnym na przyszłość, 

tj. nie będzie mogła działać wstecz.



Zdaniem Sądu oznacza to, że skutki wynikające z niekwestionowanej w sprawie 

zmiany przepisów prawa nie mogły dotyczyć indywidualnej sytuacji strony przed 

podjęciem w sprawie decyzji zmieniającej poprzednią decyzję. Obciążenie tymi 

skutkami strony -  w drodze decyzji zmieniającej wcześniejszą decyzję 

administracyjną -  z mocą wsteczną jest niedopuszczalne. W tym zakresie 

zaskarżona decyzja jest zatem niewątpliwie niezgodna z prawem.

Wydział III

1. Sprawy celne

- W praktyce organów celnych ukształtowało się stanowisko, iż ujawnienie towaru 

w trakcie rewizji celnej, po przyjęciu zgłoszenia celnego, traktowane jest jako 

nielegalne wprowadzenie towaru na polski obszar celny. Przykładem może być 

sprawa III SA/Kr 245/04, w której wyrokiem z dnia 3 października 2006 r. /wyrok 

nieprawomocny/ uchylono decyzje organów obu instancji.

W uzasadnieniu wyroku WSA stwierdził, że powyższe stanowisko nie znajduje 

uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Nielegalnym wprowadzeniem towaru, 

zgodnie z art. 9 Kodeksu celnego , jest wprowadzenie dokonane z naruszeniem 

przepisów art. 35 § 2 , art. 36 , art. 37, art. 39 i art. 180 § 2 ww. ustawy. W omawianej 

sprawie towar został wprowadzony przez otwarte przejście graniczne /art. 35 § 2/, 

drogą celną został dostarczony do granicznego urzędu celnego /art.36/ , w sprawie 

nie wystąpiły okoliczności lub działania siły wyższej /art.37/, towar ten został 

przedstawiony przez osobę, która przejęła odpowiedzialność za niego /art.39/ i towar 

nie był wyprowadzony z wolnego obszaru celnego , a zatem w sprawie nie miał 

zastosowania art. 180 § 2 Kodeksu celnego. Skarżąca -  wbrew twierdzeniom 

Dyrektora Izby Celnej - nie dokonała naruszenia art. 9 Kodeksu celnego, 

a w konsekwencji nie powstał dług na podstawie art. 210 Kodeksu celnego tj. z tytułu 

nielegalnego wprowadzenia na polski obszar celny. Jeżeli została ujawniona 

nadwyżka towaru w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego, to dług celny powstał na 

mocy art. 209 § 1 pkt. 1 Kodeksu celnego tj. z tytułu dopuszczenia do obrotu na 

polskim obszarze celnym.

Podkreślił Sąd, że fakt przyjęcia zgłoszenia celnego i dokonanie jego weryfikacji 

w trybie art.70 § 1 Kodeksu celnego, jak to miało miejsce w omawianej sprawie,



obliguje ten organ do stosowania ww. art. 65 § 4 tej ustawy , co wprost wynika 

z art. 70 § 2 Kodeksu celnego. Artykuł ten stanowi , że jeżeli organ celny po 

weryfikacji uzna zgłoszenie celne za nieprawidłowe / w niniejszej sprawie -  

w zakresie ilości towaru/ , stosuje się art. 65 § 4 pkt. 2. Ustawodawca nakazał 

określony tryb postępowania i nie ma tu dowolności w wyborze procedury, ani 

przepisów innych niż wskazane.

W rozpatrywanej sprawie organ celny przyjął zgłoszenie celne , dokonał jego 

weryfikacji i -  jak twierdzi - stwierdził nadwyżkę towaru . W związku z tym / przy 

założeniu , że ustalenie stanu faktycznego było poprawne / organ celny miał 

obowiązek zachować się w sposób określony w art. 65 § 4 pkt. 2 Kodeksu celnego tj. 

uznać zgłoszenie celne za nieprawidłowe w części dotyczącej ilości towaru , jego 

wartości celnej i określenia długu celnego i orzec w tym zakresie. Wszystkie zmiany 

wynikające z ujawnienia nadwyżki towaru /ilość, wartość celna i dług celny/ mieściły 

się w treści zgłoszenia celnego i mogły być dokonane wyłącznie w trybie 

wynikającym z art. 65 § 4 pkt. 2 Kodeksu celnego. Oznacza to, że niedopuszczalne 

było uznanie , że w opisanym stanie faktycznym nastąpiło nielegalne wprowadzenie 

towaru na polski obszar celny.

Konsekwencją nieprawidłowego zgłoszenia co do ilości towaru jest opłata 

manipulacyjna dodatkowa, pobierana obligatoryjnie w takich sytuacjach i wymierzana 

w wysokości wartości towaru odpowiadającej różnicy między towarem 

przedstawionym a ujawnionym w wyniku rewizji towaru.

W tej samej sprawie rozważany był problem metod ustalania ilości towaru.

Skarżąca Spółka dokonywała importu paliwa przywożonego na polski obszar 

celny w wagonach cysternach. Sąd stwierdził, że organy celne w odniesieniu do tego 

samego importera stosowały niejednolite zasady i kryteria przeważenia 

poszczególnych składów pociągów, którymi był przewożony towar. Sposób 

zsumowania wag wynikający z przeważenia konkretnych wagonów był różny; 

w jednych przypadkach kompensowano braki z nadwyżkami paliwa 

w poszczególnych wagonach , a w innych przypadkach pomijano nadwyżki nie 

przekraczające 100 kg.

Niezależnie od powyższego wątpliwości Sądu dotyczyły ustalenia wagi netto 

poszczególnych wagonów. Organ celny I instancji za wagę netto przyjmował wagę



sprawdzoną tj. ustaloną przez nadawcę towaru podczas załadunku , a innym razem 

tzw. wagę z belki. Teoretycznie możliwe są cztery wagi, które mogą się różnić 

między sobą; pierwsza - przyjęcie wagi netto wagonu podanej przez eksportera, 

druga -  przyjęcie wagi netto stwierdzonej u importera po wyładunku wagonu, trzecia 

możliwość -  przyjęcie wagi wagonu z tzw. „belki” oraz czwarta -  przeważenie 

pustego wagonu na tej samej wadze na przejściu granicznym, na której odbyło się 

ważenie wagonu brutto /z paliwem/. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że nie 

jest jego rolą wskazywanie, który z tych sposób należy uznać za prawidłowy, istotne 

jest, aby organy celne w sposób jednolity, konsekwentny i przejrzysty stosowały te 

same zasady w odniesieniu do wszystkich dostaw dla tego samego odbiorcy, jak 

i wobec innych importerów wprowadzających na polski obszar celny taki sam towar. 

Ważne przy tym jest, aby przy wyborze określonych zasad uwzględniać nie tylko 

interes Skarbu Państwa, ale uzasadniony interes strony. Wydaje się, że przy tak 

masowych towarach nie istnieje możliwość obiektywnego, dokładnego ustalenia 

ilości towaru i z konieczności wymagane są w tym zakresie pewne uproszczenia. 

W tym kontekście wymaganie od importera, aby po rozładunku wagonów /nieraz 

w różnych miejscach/ kierował puste wagony na granicę w celu ich przeważenia 

netto wydaje się nieracjonalne z uwagi na związane z tym koszty. Który z wariantów 

zostanie przyjęty dla ustalenia stanu /ilości/ towaru objętego zgłoszeniem, to muszą 

rozważyć organy celne przy ponownym rozstrzyganiu sprawy, o ile decyzja w tym 

zakresie zostanie wydana przed upływem 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego.

Jako wadliwy ocenił również Sąd przyjęty sposób zsumowania wag ustalonych 

dla poszczególnych wagonów. I tak w odniesieniu do niektórych zgłoszeń celnych od 

ujawnionej nadwyżki odejmowano stwierdzone braki w poszczególnych wagonach 

i wartość celna towaru ustalona była jako wynik tej różnicy , natomiast w innych 

sprawach ujawnione braki towaru , nie przekraczające 100 kg pominięto i nie odjęto 

ich od stwierdzonej nadwyżki paliwa.

Wskazał Sąd na istotną różnicę, jaka istnieje między pomiarem paliwa, który 

dokonuje się w odniesieniu do poszczególnych wagonów, a treścią zgłoszenia 

celnego, które obejmuje cały transport przewożony jednym środkiem transportu 

/pociągiem/.

W omawianym wyroku Sąd podzielił stanowisko organów celnych co do zasady, 

że dla celów postępowania celnego wiążące są wyniki pomiaru paliwa dokonane 

w ramach rewizji celnej w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego, natomiast sposób



ustalenia ilości paliwa , wielkość stwierdzonych nadwyżek budzi wątpliwości pod 

kątem zastosowanych kryteriów i zasad ze względu na ich niejednolitość i brak 

przejrzystości.

- W sprawie III SA/Kr 449/04 wyrokiem z dnia 23 listopada 2006 r. /wyrok 

nieprawomocny/ WSA w Krakowie uchylił decyzję organów obu instancji wydane 

w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego. Organ celny uznał za nieprawidłową 

klasyfikację towaru jako samochodu ciężarowego i orzekł, że sprowadzony towar jest 

samochodem osobowym.

Sąd, odwołując się do poglądu NSA wyrażonego w wyrokach z dnia 7 marca 

2004 r. syg. GSK/359/04 i z dnia 29 października 2004 r. syg. GSK 1069/04, nie 

podzielił stanowiska organu, że dla potrzeb klasyfikacji taryfowej towaru wiążące 

i wystarczające są postanowienia dotyczące nomenklatury towarowej Taryfy celnej. 

Stwierdził, że jakkolwiek prawo celne posługuje się często własnymi pojęciami, 

jednak w przypadku braku definicji legalnych brak jest przesłanek, by pojęcia 

„samochód osobowy” lub „samochód osobowo-ciężarowy” rozumieć inaczej niż 

w innej gałęzi prawa administracyjnego , z której pojęcie te pochodzą, w której 

ukształtowały się i które je definiują. Prezentowane przez organ rozumienie 

„autonomii prawa celnego”, nie znajduje usprawiedliwienia. Nawiązując do treści 

art. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej WSA wskazał, że o autonomii 

poszczególnych gałęzi prawa nie mówi się w teorii prawa i w prawoznawstwie i nie 

wiadomo dokładnie, jakiego rodzaju odrębność, czy niezależność miałaby ta 

autonomia oznaczać. Nie ulega wątpliwości, że prawo celne wchodzi w zakres 

konstytucyjnego systemu prawa, składającego się z elementów wzajemnie ze sobą 

powiązanych. Na podstawie tych różnorodnych powiązań formułuje się zasadę 

spójności albo jednolitości systemu prawa. Poszczególne dziedziny prawa różnią się 

oczywiście między sobą przedmiotem regulacji. W konsekwencji mogą się również 

różnić metodą regulowania, a także językiem /używać specyficznych pojęć 

i określeń/. Te odmienności nie mają jednakże nic wspólnego z autonomią dziedzin 

prawa. Są raczej wyrazem pewnej "autonomii" ustawodawcy, którego kompetencje 

nie napotykają żadnych ograniczeń przedmiotowych. Może on zatem uregulować 

daną materię w sposób, jaki uzna za stosowny, w granicach zakreślonych 

konstytucją. Może więc w ramach prawa celnego wprowadzać pojęcia i terminy 

nieznane innym gałęziom prawa, ale wprowadzając pojęcia znane innym gałęziom



prawa, którym jednakże chciałby w ramach prawa celnego nadać odmienne 

znaczenie musiałby w sposób wyraźny i jednoznaczny określić je ze wskazaniem, że 

to odmienne określenie dotyczy tej właśnie gałęzi prawa. Pojęcie autonomii prawa 

jest niekiedy używane dla podkreślenia pewnej niezależności prawa od innych, 

pozaprawnych systemów norm i wartości funkcjonujących w otoczeniu prawa, a więc 

np. dla podkreślenia niezależności prawa od porządku moralnego, czy politycznego. 

W ten sposób podkreśla się, że autonomiczne prawo nie powinno być 

wykorzystywane jako instrument urzeczywistniania doraźnych celów politycznych 

i gospodarczych, a w tym wypadku celów fiskalnych (przyjęcie przez organy celne, 

że pojazd ciężarowy jest pojazdem osobowym implikuje m.in. pobranie od 

przedsiębiorcy podatku akcyzowego).

W sprawie tej zostało złożone zdanie odrębne.

2. Bezrobocie

- W sprawie III SA/ Kr 1124/04 wyrokiem z dnia 15 listopada 2006 r. Sąd uchylił 

decyzję organu odwoławczego jak i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, w której 

przyznano skarżącej prawo do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 26 maja 2004r. /wyrok 

nieprawomocny/.

Uchyloną przez Sąd decyzją organ odwoławczy /Wojewoda Małopolski / utrzymał 

w mocy decyzję organu I instancji wydaną w trybie art. 154 § 1 i 2 kpa, uchylającą 

wcześniejszą decyzję /z dnia 22 grudnia 2003 r./ o wstrzymaniu na okres 180 dni zasiłku 

dla bezrobotnych ze względu na treść świadectwa pracy, z którego wynikało, że stosunek 

pracy ustał w dniu 30 września 2003r. z winy skarżącej.

W toku procesu toczącego się przed sądem powszechnym pomiędzy pracodawcą 

a skarżącą została zawarta ugod, w wyniku której wydano nowe świadectwo pracy, 

albowiem pracodawca cofnął swoje oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy 

z winy skarżącej bez wypowiedzenia. Z nowego świadectwa pracy wynikało, że stosunek 

pracy ustał z winy pracodawcy.

Działając w trybie art. 154 § 1 i 2 kpa i uchylając decyzję o wstrzymaniu wypłaty 

zasiłku organ równocześnie orzekł o przyznaniu skarżącej uprawnień do zasiłku dla 

bezrobotnych, ale w dacie przedłożenia przez nią ugody sądowej (tj. 26 maja 2004r.) 

powołując się na przepis art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji



zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. Nr 99, póz. 1001 ), zgodnie z którym 

świadczenia przysługują od dnia złożenia wymaganych do ich ustalenia dokumentów.

W rezultacie zastosowanego przez organ w tej sprawie trybu określonego art. 154 

kpa skarżąca nie mogła uzyskać zasiłku dla bezrobotnych za ten okres, w którym 

faktycznie spełniała warunki do jego pobierania, lecz trwało postępowanie przed sądem 

powszechny, w którym dochodziła swoich uprawnień w stosunku do pracodawcy.

Sąd uchylając decyzje organów stanął na stanowisku, że zawarta ugoda sądowa 

w sprawie dotyczącej między innymi świadectwa pracy kształtuje stan prawny i wywołuje 

skutki prawne ex nunc. Nie jest ona wyłącznie nowym dokumentem w sprawie, lecz 

ujawnia także nowe okoliczności faktyczne.

Z tego powodu organ obowiązany był w tej sytuacji do wznowienia postępowania 

w trybie art. 145 § 1 pkt. 5 kpa i weryfikacji w tym właśnie trybie wcześniej wydanej 

decyzji o wstrzymaniu zasiłku. Wznowienie postępowania korzysta bowiem 

z pierwszeństwa w przypadku konieczności weryfikacji decyzji ostatecznych.

- Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2006 r. III SA/Kr 795/04 Sąd uchylił decyzję 

Wojewody Małopolskiego z dnia 9.07.2004 r. i poprzedzającą ją decyzję organu 

I instancji, wydaną po wznowieniu postępowania, w części orzekającej o odmowie 

uznania skarżącego za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku 

przedemerytalnego, a w pozostałym zakresie skargę oddalił.

W tej sprawie organ I instancji ustalił, że skarżący w dniu rejestracji 

w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, która miała miejsce w dniu 15.07.1999 r. 

nie spełniał warunków do przyznania statusu bezrobotnego oraz tym samym do 

przyznania zasiłku przedemerytalnego przewidzianego art. 37 j ustawy z dnia 14 

grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1997 r. Nr 25, 

póz. 128). Z tego powodu wydając w dniu 6.05.2004 r. w trybie art. 151 § 2 kpa 

(wskutek wznowienia postępowania), decyzję uchylającą swoje wcześniejsze decyzje 

(z roku 1999) o przyznaniu statusu bezrobotnego organ I instancji orzekł o odmowie 

uznania skarżącego za bezrobotnego z dniem 15.07.1999r. i odmowie przyznania 

mu prawa do zasiłku przedemerytalnego z dniem 16.07.1999 r.

W sytuacji gdy skarżący przesłanek do w/w uprawnień nie spełniał jedynie 

w okresie 1.04.1999 r.- 29.01.2000 r., został ich pozbawiony za cały okres objęty 

postępowaniem wznowieniowym, a prawa do zasiłku przedemerytalnego został



pozbawiony bezpowrotnie, gdyż w aktualnym stanie prawnym świadczenie takie nie 

jest przewidziane.

Sąd natomiast stanął na stanowisku, że o ile zaistniały podstawy do 

wznowienia postępowania i uchylenia wcześniejszych decyzji organu zatrudnienia, to 

orzekając ponownie co do istoty sprawy nie można zamykać drogi do ustalenia 

uprawnień z inną datą w okresie przypadającym przed datą wznowienia 

postępowania, bowiem uchylenie decyzji nie „uchyla" samej czynności rejestracji.

Postępowanie wznowieniowe w sprawach o świadczenia, które mają charakter 

okresowy powinno doprowadzić do ponownej oceny uprawnień za okres objęty 

wznowieniem, a nie tylko na dzień przyznania tych uprawnień, gdyż nie tylko 

przyznanie uprawnień, lecz także czasookres korzystania z tych uprawnień 

uzależniony jest od spełnienia przesłanek do ich posiadania, w tym przypadku do 

pobierania zasiłku przedemerytalnego.

3. Edukacja

-W sprawie III SA/Kr 383/03 zakończonej prawomocnym wyrokiem z dnia 

8 sierpnia 2006 r. zarysował się problem formy opinii samorządu uczniowskiego 

przewidzianej w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

obligatoryjnej przed wydaniem decyzji o skreśleniu z listy studentów.

W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że przewidziany w art. 39 ust. 2 ustawy

0 systemie oświaty wymóg zasięgnięcia opinii samorządu uczniowskiego przez 

dyrektora szkoły przed podjęciem decyzji o skreśleniu z listy uczniów, jest spełniony 

wówczas, gdy opinia taka udzielona zostanie przez organ samorządu uczniowskiego 

na podstawie regulaminu samorządu, uchwalonego zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy

1 w formie przewidzianej przez ten regulamin.

- W sprawie III SA/Kr 255/06 WSA wyrokiem z dnia 29 grudnia 2006 r. stwierdził 

nieważność uchwały rady miasta /na prawach powiatu/ z dnia 28 września 2005 r. 

ustalającej zasady przyznawania stypendiów w ramach projektu „Małopolski program 

stypendialny dla studentów na rok akademicki 2005/2006”.

Sąd stwierdził, że kwestionowana uchwała została podjęta jako akt prawa 

miejscowego. Zawiera normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, podjęta 

została przez organ uchwałodawczy i opublikowana w wojewódzkim dzienniku



urzędowym. Dla jej wydania jednak nie było ustawowego, materialnoprawnego 

upoważnienia. Podstawą taką bowiem nie mogły być ani art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o samorządzie powiatowym, który wprost odsyła do innych, niż ustawa 

samorządowa, regulacji w zakresie edukacji publicznej, ani art. 12 pkt 10a ustawy

0 samorządzie powiatowym określający jedynie który z organów winien daną sprawę 

załatwić. Przeprowadziwszy analizę przepisów ustaw z dnia 12 września 1990 r. 

/obowiązującej w dacie uchwały/ o szkolnictwie wyższym, ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej, 

sąd stwierdził, że żaden z tych aktów nie zawiera normy przyznającej organowi 

samorządu terytorialnego kompetencję do wydania aktu prawa miejscowego 

kreującego nową, samodzielną formę pomocy skierowanej do osób studiujących.

Narodowym Planie Rozwoju i nie mogą jej zawierać przepisy aktów wykonawczych. 

Nie jest źródłem kompetencji do wydania aktu prawa miejscowego jakakolwiek 

umowa zawarta między organem powiatu /miasta na prawach powiatu/ a ministrem, 

zarządem województwa lub wojewodą, w tym również umowa o dofinansowanie 

projektów , o jakiej mowa w ustawie o NPR.

Sąd, uwzględniając to, że realizacja działań polegających na wyrównaniu szans 

edukacyjnych poprzez programy stypendialne, jest współfinansowana 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, poddał też analizie akty prawa 

europejskiego, w szczególności: rozporządzenie Rady /WE/ nr 1260/999 z dnia 

21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy 

strukturalnych, oraz rozporządzenie /WE/ nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego

1 Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Również i w tych przepisach nie odnalazł Sąd normy mogącej stanowić materialną 

podstawnądo podjęcia zaskarżonego aktu.

4. Ludność

- W sprawie do sygn. II SA/Kr 2394/03 zakończonej prawomocnym wyrokiem 

z dnia 24 stycznia 2006 r., której przedmiotem był problem udostępnienia danych 

meldunkowych za pomocą urządzeń teletransmisji, Sąd sformułował tezę, iż:

„Warunki przewidziane w art. 44h ust. 7 pkt 1-3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. 

o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm./ 

determinują udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji, nie zastępują



zaś przesłanek dostępu do zbioru danych meldunkowych, określonych dla różnych 

podmiotów według kryteriów ich rodzaju i wyznaczonych przepisem art. 44h ust. 1 

pkt 1-3 i ust. 2 pkt 1-4. /ONSAiWSA 5/2006, poz. 139.7.

5. Geodezja i kartografia

- W sprawie do sygn. III SA/Kr 138/04 zakończonej prawomocnym wyrokiem z 

dnia 9 maja 2006 r., a dotyczącej zmian w ewidencji gruntów /ustawa z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w zw. ze zmianą ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne /Dz. U. Nr 115, poz. 1229// -  Sąd podkreślając, że 

przedmiotem ewidencji gruntów są grunty, w tym grunty pod wodami 

powierzchniowymi, a nie wody jako takie, zajął stanowisko, że od strony 

przedmiotowej ewidencji gruntów, rodzaj wód powierzchniowych ma znaczenie tylko 

dla określenia odpowiednim symbolem konturu użytku gruntowego działki jako gruntu 

pokrytego określonym rodzajem wody.

6. Sprawy mieszkaniowe

- W sprawie II SA/Kr 2022/03 /nierozstrzygniętej jeszcze wyrokiem/ WSA 

w Krakowie powziął wątpliwość co do zgodności § 3 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości czynszu najmu 

lokali mieszkalnych służby więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy 

w opłatach czynszowych z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie 

Więziennej. Wątpliwość ta sformułowana została w pytaniu prawnym skierowanym 

do Trybunału Konstytucyjnego. W uzasadnieniu postanowienia WSA m. in. wskazał, 

że przyjęte w rozporządzeniu kryterium różnicujące sytuację funkcjonariuszy 

/emerytów, rencistów/, nie zostało przewidziane w ustawie. Wedle rozporządzenia 

uprawnienie do świadczenia w postaci zwrotu różnicy w opłatach czynszowych 

zostało ograniczone do tych funkcjonariuszy, którzy mieszkają w lokalach 

znajdujących się w zasobach publicznych /poza administracją Służby Więziennej/. 

Nie mogą zaś z tego uprawnienia korzystać funkcjonariusze zajmujący lokale 

mieszkalne znajdujące się w zasobach prywatnych, choćby źródłem tego stanu była 

np. wydana wcześniej decyzja organów Służby Więziennej.



Wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2006 r. P 6/06 Trybunał Konstytucyjny stwierdził 

niezgodność kwestionowanego przepisu rozporządzenia z przepisem 95 ust. 

2 ustawy.

7. Samorząd terytorialny

- W sprawie do sygn. III SA/Kr 932/05 zakończonej prawomocnym wyrokiem 

z dnia 21 lutego 2006 r. Sąd rozstrzygał kwestię czy uchwała w sprawie określenia 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego 

punktu w gminnej jednostce organizacyjnej jest aktem prawa miejscowego oraz czy 

taka uchwała ma charakter aktu prawnego z zakresu prawa pracy.

Sąd zajął stanowisko, że przedmiotowa uchwała nie ma charakteru aktu 

powszechnie obowiązującego, gdyż adresatem takiej uchwały nie są podmioty 

stojące na zewnątrz administracji, uchwała taka nie rodzi praw i obowiązków podmiotów 

pozostających poza administracją. Uchwała taka jest bowiem adresowana do jednostki 

organizacyjnej gminy, dotyczy wysokości wynagrodzeń pracowników tej jednostki, ma 

zatem niewątpliwie charakter wewnętrzny. W ocenie Sądu nie budzi wątpliwości, że 

„pracodawcą samorządowym" dla pracowników jednostki organizacyjnej gminy 

w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy o pracownikach samorządowych jest kierownik tej 

jednostki, gdyż jak wynika z art. 4 pkt 5 ustawy o pracownikach samorządowych 

czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników jednostek 

organizacyjnych gminy wykonuje kierownik tej jednostki. To, że rada gminy nie jest 

pracodawcą w rozumieniu przepisów o pracownikach samorządowych potwierdza 

również § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000r. w sprawie 

zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego 

z którego wynika, że wartość jednego punktu ustala pracodawca w porozumieniu 

z radą gminy. Nie oznacza to jednak, że oddane w ręce rady gminy uprawnienia 

w zakresie kształtowania wysokości wynagrodzeń pracowników gminnych jednostek 

organizacyjnych polegające na ustaleniu najniższego wynagrodzenia i uzgodnieniu 

wartości jednego punktu mają charakter aktu prawa miejscowego, a więc źródła prawa 

powszechnie obowiązującego, oddziaływującego na sytuację prawną podmiotów 

zewnętrznych wobec administracji. Treść tych uprawnień rady, ograniczona do wpływu 

rady na wysokość wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach



organizacyjnych wyraźnie wskazuje, że mają one charakter uprawnień z zakresu 

prawa pracy, o - bez wątpienia -wewnętrznym charakterze.


