
 

 

  

      
     Informacja o działalności 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Krakowie 

w 2020 roku 



 
 

  



 
 

 

Informacja o działalności 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Krakowie 

w 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, styczeń 2021 r. 



 
 

  



 
 

 

 

Spis treści 
 

A. Działalność pozaorzecznicza Sądu .......................................... 10 

I. Współpraca zagraniczna Sądu ........................................................ 10 

II. Szkolenia i konferencje własne ........................................................ 10 

III. Konferencje i szkolenia zewnętrzne sędziów i referendarzy ............ 11 

IV. Narady, zebrania i szkolenia wydziałowe ......................................... 11 

V. Szkolenia pracowników .................................................................... 11 

VI. Główne zadania techniczno-organizacyjne ...................................... 13 

B. Działalność orzecznicza Sądu .................................................. 14 

I. Wpływ i załatwienia spraw ............................................................... 14 

II. Postępowanie mediacyjne ............................................................... 23 

III. Postępowanie uproszczone ............................................................. 23 

IV. Postępowanie w trybie „COVID” ...................................................... 23 

V. Prawo pomocy ................................................................................. 23 

VI. Uchybienia w działalności organów administracji publicznej ............ 24 

VII. Wybrane zagadnienia orzecznicze .................................................. 25 

1. Referendarze sądowi……………………………………………………………….25 

2. Wydział I….……….………………………………………………………….………28 

3. Wydział II……….………………………………………………………………….…57 

4. Wydział III….………………….……………………………………………………..87 

C. Wykres i tabela ....................................................................... 101 

  



 
 

 



7 
 

Informacja o działalności 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 

w 2020 r. 

 

W 2020 roku zakres właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu 

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

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

administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 5 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. 

w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia 

ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. nr 72 poz. 652), w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 

2004 r. (Dz.U. nr 187 poz.1926). Zgodnie z tymi regulacjami WSA w Krakowie 

rozpatrywał sprawy z zakresu działania organów administracji publicznej mających 

siedzibę na obszarze województwa małopolskiego. 

Sąd w Krakowie – stosownie do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

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

wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania 

Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Dz. U. Nr 

72 poz. 653) rozpatrywał również sprawy dotyczące działania tego organu, 

a wszczynane przez osoby zamieszkałe na terenie województwa 

małopolskiego. 

Od 1 marca 2017 r. zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przekazania 

rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw 

z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1773), w brzmieniu uwzględniającym 

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 

2019 r. (Dz. U. poz. 1999) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 

rozpoznaje sprawy z zakresu objętego w/w rozporządzeniem inicjowane przez 
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skarżących mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie 

małopolskim. 

Ponadto Sąd na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 

18 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim 

sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego 

Inspektora Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 89 poz. 506 z późn. zm.) rozpoznaje 

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

z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, wnoszone przez podmioty 

zamieszkałe lub mające swoją siedzibę na terenie województwa małopolskiego. 

 

Informacja o zatrudnieniu 

W dniu 9 kwietnia 2020 roku upłynęła druga kadencja Prezesa WSA 

w Krakowie, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Andrzeja Irli.  

Pan sędzia Andrzej Irla funkcję Prezesa pełnił początkowo jako Prezes 

Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie,  

a od 1 stycznia 2004 roku jako Prezes WSA w Krakowie. 

Z dniem 10 kwietnia 2020 roku Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

prof. dr hab. Marek Zirk - Sadowski powołał na stanowisko Prezesa WSA w 

Krakowie sędzię NSA dr Annę Dumas. Od 1 września 2016 roku Pani sędzia 

pełniła funkcję Wiceprezesa WSA w Krakowie. 

Prezes Anna Dumas jest sędzią od 1 marca 2004 roku, najpierw jako sędzia 

WSA w Krakowie, a następnie od 15 lipca 2011 roku sędzią Naczelnego Sądu 

Administracyjnego.  

Dr Anna Dumas jest również adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Na koniec 2020 roku w WSA w Krakowie zatrudnionych było 30 sędziów, 

przy liczbie etatów orzeczniczych wynoszącej  41. W toku pozostawała procedura 

obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich oraz asesorskich.  
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W 2020 roku 8 sędziów krakowskiego sądu przeszło w stan spoczynku: 

− w marcu SWSA Iwona Niżnik-Dobosz, 

− w maju SWSA Grażyna Firek, 

− w lipcu SWSA Krystyna Daniel, 

− w październiku SWSA Barbara Pasternak, 

−  w listopadzie SWSA Bożenna Blitek i SWSA Halina Jakubiec, 

−  w grudniu SWSA Beata Łomnicka i SNSA Krystyna Kutzner, Przewodnicząca 

Wydziału III. 

Sędziowie WSA w Krakowie: Mariusz Kotulski, Kazimierz Bandarzewski, 

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

Kiełkowski są jednocześnie pracownikami naukowo - dydaktycznymi uczelni 

krakowskich. 

Pełne zatrudnienie – 5 osób – występowało na stanowiskach referendarzy 

sądowych. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba zatrudnionych w Sądzie urzędników 

i innych pracowników wynosiła 98 osób. W tej liczbie mieści się zgodnie z planem 

zatrudnienia 22 asystentów sędziów. 
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A. Działalność pozaorzecznicza Sądu 

I. Współpraca zagraniczna Sądu  

 

W dniach 28 września - 2 października 2020 roku w ramach programu 

wymiany dla organów sądowych, w szkoleniu w Sądzie Skarbowym w Münster 

w Niemczech organizowanym w przez The European Judical Training Network 

(EJTN) uczestniczyła Sędzia WSA Urszula Zięba. 

W dniu 2 października 2020 roku w WSA w Krakowie w ramach stażu 

w Naczelnym Sądzie Administracyjnym gościł Sędzia Federalnego Sądu 

Administracyjnego w Lipsku Dr. Markus Kenntner. W czasie wizyty Pan Sędzia 

zapoznał się z działalnością Sądu.  

 

II. Szkolenia i konferencje własne  

 

Z powodu ogłoszenia stanu epidemii w związku z istotnym zagrożeniem 

zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 wszystkie planowane konferencje i szkolenia 

stacjonarne zostały odwołane.  

Pracownicy i zainteresowani sędziowie uczestniczyli w szkoleniach online. 

W dniach 2 - 4 grudnia 2020 roku w odbyły się szkolenia organizowane przez 

firmę Wolters Kluwer Sp. z o.o. z obsługi Serwisu Prawnego LEX. 

W dniu 15 grudnia 2020 roku odbyło się szkolenie „Mobbing a dyskryminacja  

w miejscu pracy – kierowanie poleceń, stawianie wymagań, kiedy mobbing  

a kiedy obowiązek służbowy?”. Uczestnikami szkolenia byli referendarze, 

asystenci sędziego i pozostali pracownicy WSA w Krakowie. Szkolenie zostało 

przeprowadzone przez Pana Aleksandra Kuźniara – wieloletniego praktyka 

z zakresu prawa pracy. 
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III. Konferencje i szkolenia zewnętrzne Sędziów  

i referendarzy sądowych  

 

Sędziowie orzekający w WSA w Krakowie w konferencjach i szkoleniach 

uczestniczyli tylko w okresie styczeń – luty 2020 roku. Od marca z powodu stanu 

epidemii wszystkie stacjonarne szkolenia zostały odwołane.  

W dniu 13 stycznia 2020 roku w Warszawie w siedzibie NSA w konferencji 

sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekających w Izbie 

Ogólnoadministracyjnej z udziałem przedstawicieli wojewódzkich sądów 

administracyjnych brali udział: Sędzia NSA Anna Szkodzińska, Sędzia WSA 

Agnieszka Nawara-Dubiel, Sędzia WSA Mariusz Kotulski. 

W dniu 16 stycznia 2020 roku w Warszawie w siedzibie NSA w seminarium 

poświęconym potrzebie zmian ogólnego prawa podatkowego na tle orzecznictwa 

sądów administracyjnych uczestniczył Sędzia WSA Wiesław Kuśnierz.  

W dniu 20 stycznia 2020 roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym  

w spotkaniu noworocznym uczestniczył Prezes WSA w Krakowie, SNSA Andrzej 

Irla.  

 

IV. Narady, zebrania i szkolenia wydziałowe 

(w wydziałach orzeczniczych Sądu)  

 

Z powodu ogłoszenia stanu epidemii żadne planowane narady i zebrania 

wydziałowe nie odbyły się.  

 

V.  Szkolenia pracowników 

 

W 2020 roku pracownicy administracji sądowej wzięli udział 

w 7 specjalistycznych szkoleniach zewnętrznych. Od marca 2020 roku ze względu 

na stan epidemii SARS-CoV-2 wszystkie szkolenia odbywały się online.  
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1. W dniu 23 stycznia 2020 roku w Krakowie w szkoleniu organizowanym 

przez Nowe Przetargi.pl „Zamówienia publiczne w 2020 roku w tym: 

elektronizacja, planowanie, obowiązkowe sprawozdanie – przygotowanie 

do wejścia w życie nowego prawa zamówień publicznych” uczestniczył 

Mariusz Kawa – główny specjalista, odpowiedzialny w WSA w Krakowie 

za organizację i prowadzenie zamówień publicznych.  

2. W dniu 18 lutego 2020 roku w siedzibie NSA w warsztatach prowadzonych 

przez dr Annę Mróz „Poprawność językowa tekstów prawniczych – na 

podstawie uzasadnień sądowych” uczestniczyła Patrycja Krawczyk – 

starszy asystent sędziego.  

3. W dniach 19 lutego 2020 roku w Krakowie w szkoleniu organizowanym 

przez Centrum Szkoleń Specjalistycznych pt. „Prawo pracy w 2020 roku 

od A do Z – od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy – aspekty 

praktyczne” uczestniczyła Jolanta Kula – główny specjalista z Oddziału 

Spraw Ogólnych i Osobowych. 

4. W dniu 25 września 2020 roku w szkoleniu online organizowanym przez 

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji „Archiwizacja 

dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach państwowych  

i samorządowych” uczestniczyła Katarzyna Nusbaumer – kierownik 

archiwum sądu.  

5. W dniu 1 października 2020 roku w szkoleniu online organizowanym przez 

Centrum Promocji Informatyki pt. „Ochrona danych osobowych w sektorze 

sądowym” uczestniczył Cezary Świdnicki – inspektor ochrony danych 

w WSA w Krakowie. 

6. W dniach 17 - 18 listopada 2020 roku w Krakowie w szkoleniu online 

„Zintegrowany kurs nowego prawa zamówień publicznych - co musisz 

wiedzieć przed 01.01.2021” uczestniczył Mariusz Kawa – główny 

specjalista, odpowiedzialny w WSA w Krakowie za organizację 

i prowadzenie zamówień publicznych.  

7. W dniach 3 - 4 grudnia 2020 roku w szkoleniu online „Wprowadzenie 

do bezpieczeństwa IT” uczestniczył Cezary Świdnicki – inspektor ochrony 

danych w WSA w Krakowie.  
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VI. Główne działania techniczno  - organizacyjne 

mające na celu zapewnienie warunków sprawnego 

orzecznictwa zrealizowane w 2020 roku 

 

W roku 2020 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie realizował zadania 

techniczno - organizacyjne w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy 

wewnątrz pomieszczeń budynków sądu oraz bezpieczeństwa na terenie obiektów 

WSA w Krakowie. 

Prace realizowane wewnątrz pomieszczeń budynków Sądu: 

1. Prace malarsko - remontowe na klatkach schodowych, w pomieszczeniach 

archiwum, magazynowych, w budynku „A” oraz na korytarzu głównym 

i klatce schodowej bocznej w budynku „B” sądu, przeprowadzone w oparciu 

o coroczny przegląd i ocenę zużycia eksploatacyjnego pomieszczeń. 

2. Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku „A” sądu przy 

ul. Rakowickiej 10 (etap I, II). 

3. Modernizacja systemu sterowania oświetleniem na korytarzach w budynku 

„A” przy ul. Rakowickiej 10. 

4. Wymiana detektorów tlenku węgla w garażu podziemnym – budynek „A” 

przy ul. Rakowickiej 10. 

5. Wymiana zużytych żaluzji plisowanych w pomieszczeniach biurowych 

budynku „A” sądu. 

6. Wykonanie i montaż nowych drzwi do toalet na poziomie przyziemia, 

parteru oraz II piętra - budynek „B” przy ul. Topolowej 5. 

Prace realizowane na zewnątrz budynków sądu: 

1. Prace naprawcze związane z lokalnymi przeciekami na świetliku dachowym 

oraz dachu budynku „A” przy ul. Rakowickiej 10. 

2. Wymiana uszkodzonych tralek ogrodzenia budynku sądu wzdłuż ulicy 

Topolowej, Kurkowej i Zygmunta Augusta oraz daszków ogrodzeniowych 

wzdłuż ul. Zygmunta Augusta. 
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B. Działalność orzecznicza Sądu 

I. Wpływ i załatwienia spraw 

 

Rok 2020 przyniósł spadek wpływu skarg na akty i inne czynności 

(repertorium SA) o 303 sprawy (4160 spraw w roku 2020 w porównaniu z 4463 

sprawami w roku 2019 – spadek o 6,78%) oraz spadek wpływu skarg 

na bezczynność i przewlekłość organów (repertorium SAB) o 297 spraw 

(419 spraw w roku 2020 w porównaniu z 716 sprawami w roku 2019 – spadek 

o 41,48%). 

Łącznie (repertorium SA, SAB i SO) wpłynęło 4610 skarg i wniosków. 

W porównaniu z ubiegłym 2019 rokiem, kiedy wpłynęło 5203 skarg i wniosków, 

spadek wpływu wyniósł 11,39%. 

Podmioty wnoszące skargi: 

 - osoby fizyczne  4074 

 - osoby prawne  983 

 - organizacje społeczne  14 

 - prokuratorzy 215 

 - Rzecznik Praw Obywatelskich 2 

  

Przedmiot skarg: 

Skargi na akty i czynności dotyczyły działalności następujących organów 

administracji: 

1304 (31,34%) -skargi na działalność Samorządowych Kolegiów 

Odwoławczych, 

1211 (29,11%) -skarg na działalność terenowych organów 

administracji rządowej, 

670 (16,1%) -skarg na działalność Dyrektorów Izb Administracji 

Skarbowej, 

367 (8,82%) -skarg na działalność ministrów, centralnych 

organów administracji rządowej i innych 

naczelnych organów, 

241 (5,79%) -skarg na działalność innych organów, 
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367 (8,82%) -skargi na uchwały jednostek samorządowych 

i rozstrzygnięcia nadzorcze (symbole od 639 

do 642). 

 

Problematyka spraw, struktura skarg na akty i czynności (4160) przedstawia 

się następująco: 

 

 

 

 

915 (21,99%) -podatki i inne świadczenia pieniężne, do których 

mają zastosowanie przepisy Ordynacji 

podatkowej oraz egzekucja tych świadczeń 

pieniężnych, 

skargi na akty i czynności

podatki i inne świadczenia pieniężne budownictwo, nadzór arch.-bud.

pomoc społeczna zagospodarowanie przestrzenne

środki publiczne nie objęte innymi symbolami utrzymanie i ochr. dróg publicznych

stos. pracy i stos. służbowe wywłaszczenie i zwrot nieruchomości

ustrój samorz. Terytorialnego ochrona środowiska

gospodarka wodna gospodarka mieniem państw. i komunalnym

geodezja i kartografia fundusze unijne

oświata sprawy nieobjęte symb. Podstawowymi 601-637 i 646-655

pozostałe
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577 (13,87%) -budownictwo, nadzór architektoniczno-

budowlany i specjalistyczny, ochrona 

przeciwpożarowa, 

467 (11,22%) -pomoc społeczna, 

327 (7,86%)  -sprawy zagospodarowania przestrzennego, 

304 (7,30%) -środki publiczne nie objęte innymi symbolami, 

273 (6,56%) -utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych 

dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, 

koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga 

morska i śródlądowa, 

184 (4,42%) -stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z 

zakresu inspekcji pracy, 

153 (3,67%) -wywłaszczanie i zwrot nieruchomości, 

129 (3,1%) -ustrój samorządu terytorialnego, w tym 

referendum gminne, 

117 (2,81%) -ochrona środowiska i ochrona przyrody, 

84 (2,01%) -gospodarka wodna, w tym ochrona wód, 

budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w 

wodę, 

83 (1,99%) -gospodarka mieniem państwowym 

i komunalnym, w tym gospodarka 

nieruchomościami nierolnymi, 

75 (1,8%) -sprawy geodezji i kartografii, 

64 (1,53%) -subwencje unijne, fundusze strukturalne 

i regulacja rynków branżowych, 

58 (1,39%) -oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność 

badawczo rozwojowa i archiwa, 

47 (1,12%) -rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie 

nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona 

gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, 

rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt, 
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46 (1,1%) -sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-

637 oraz od 646-655, 

43 (1,03%) -sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki 

mieszkaniowe, 

41 (0,98%) -sprawy z zakresu informacji publicznej, prawa 

prasowego, ponownego wykorzystywania 

informacji sektora publicznego, 

33 (0,79%) -ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące 

chorób zawodowych, zakładów opieki 

zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, 

pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa 

i nadzoru sanitarnego, 

31 (0,74%) -ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty 

stanu cywilnego, imiona i nazwisko, 

obywatelstwo, paszporty, 

27 (0,64%)  -zatrudnienie i sprawy bezrobocia, 

19 (0,45%) -kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury 

i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków 

i muzea, sprawy związane z ochroną praw 

autorskich i pokrewnych, 

17 (0,4%) -działalność gospodarcza, w tym z udziałem 

podmiotów zagranicznych, 

13 (0,31%) -ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte 

symbolem 611, 

7 (0,16%) -sprawy ubezpieczeń zdrowotnych, 

6 (0,14%) -obrót towarami z zagranicą, należności celne i 

ochrona przed nadmiernym przywozem towaru 

na obszar celny Unii Europejskiej, 

5 (0,12%) -powszechny obowiązek obrony kraju, 

4 (0,09%) -sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy 

przymusowej, 

3 (0,07%) -sprawy z zakresu geologii i górnictwa, 

3 (0,07%) -kultura fizyczna, sport i turystyka, 
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2 (0,04%) -uprawnienia do wykonywania określonych 

czynności i zajęć, 

1 (0,02%) -sprawy komunalizacji mienia, 

1 (0,02%) -sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa, 

1 (0,02%) -sprawy związane z ochroną danych osobowych; 

 

Przedmiot rozpatrywanych spraw niezmiennie pozostaje urozmaicony. 

Podobnie jak w latach ubiegłych największy udział mają sprawy związane 

z podatkami, należnościami finansowymi i budżetowymi – 915 spraw (1175 spraw 

w 2019 r. - spadek o 22,12%). 

Na drugim miejscu znajdują się sprawy z zakresu budownictwa 

i architektury – 577 spraw (526 spraw w 2019 r.- wzrost o 9,69%).  

Trzecie miejsce to sprawy dotyczące pomocy społecznej – 467 spraw 

(451 spraw w 2019 r. - wzrost o 3,54%). 

Niewiele mniej było spraw związanych z zagospodarowaniem 

przestrzennym – 327 spraw (368 spraw w 2019 r. - spadek o 11,14%). 
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Liczba skarg na bezczynność i przewlekłość organów w roku 2020 

wyniosła 419. W porównaniu z rokiem poprzednim (716 skarg) liczba ta zmalała 

o 297 spraw (spadek o 41,48%).  

W 2020 r. skargi na bezczynność dotyczyły następujących zagadnień: 

 

 

 

146 (34,84%) -sprawy z zakresu informacji publicznej, prawa 

prasowego, ponownego wykorzystywania 

informacji sektora publicznego, 

103 (24,58%) -stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy 

z zakresu inspekcji pracy, 

34 (8,11%) -budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany 

i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa, 

25 (5,96%) -sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki 

mieszkaniowe, 

15 (3,57%) -podatki i inne świadczenia pieniężne, do których 

mają zastosowanie przepisy Ordynacji 

podatkowej oraz egzekucja tych świadczeń 

pieniężnych, 

skargi na bezczynność i przewlekłość

inf. publiczna stosunek pracy

budownictwo , nadzór arch.-budowlany sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe

pozostałe
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12 (2,86%) -sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 

601-637 oraz od 646-655, 

11 (2,62%) -wywłaszczanie i zwrot nieruchomości, 

10 (2,38%) -sprawy geodezji i kartografii, 

10 (2,38%) -utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych 

dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, 

koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga 

morska i śródlądowa, 

8 (1,9%) -pomoc społeczna, 

8 (1,9%) -sprawy zagospodarowania przestrzennego, 

6 (1,43%) -oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność 

badawczo- rozwojowa i archiwa, 

5 (1.19%) -gospodarka wodna, w tym ochrona wód, 

budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie 

w wodę, 

4 (0,95%) -ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty 

stanu cywilnego, imiona i nazwisko, 

obywatelstwo, paszporty, 

4 (0,95%) -ochrona środowiska i ochrona przyrody, 

3 (0,71%) -rolnictwo i leśnictwo w tym gospodarowanie 

nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona 

gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, 

rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt, 

2 (0,47%) -gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, 

w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi, 

2 (0,47%) -uprawnienia do wykonywania określonych 

czynności i zajęć, 

2 (0,47%) -środki publiczne nie objęte innymi symbolami, 

2 (0,47%) -zatrudnienie i sprawy bezrobocia, 

2 (0,47%) -kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i 

twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, 

sprawy związane z ochrona praw autorskich i 

pokrewnych, 
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1 (0,23%) -cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości 

przez cudzoziemców, 

1 (0,23%) -sprawy związane z ochroną danych osobowych, 

1 (0,23%) -ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej 

informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów, 

1 (0,23%) -ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób 

zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, 

uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, 

położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego, 

1 (0,23%) -subwencje unijne, fundusze strukturalne 

i regulacja rynków branżowych. 

 

Niezmiennie największy udział miały skargi na bezczynność w zakresie 

informacji publicznej, prawa prasowego i ponownego wykorzystywani informacji 

sektora publicznego. W roku 2020 wpływ skarg z tego zakresu wyniósł 146 i liczba 

ta spadła w porównaniu z rokiem 2019 o 215 spraw (spadek o 59,55%).  

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

służbowych – wpływ 103 sprawy w roku 2020 w stosunku do 119 spraw w roku 2019 

(spadek o 13,44%).  

Na trzecim miejscu znajdują się sprawy z zakresu budownictwa, nadzoru 

architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego oraz ochrony przeciwpożarowej – 

wpłynęły 34 skargi w roku 2020 w stosunku do 49 skarg w roku 2019 (spadek 

o 30,61%).  
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Udział w rozstrzygniętych w 2020 r. sprawach wzięło: 

 

- pełnomocników organów administracji państwowej 250 

- radców prawnych jako pełnomocników skarżących i uczestników  268 

- adwokatów jako pełnomocników skarżących i uczestników postępowania 180 

- prokuratorów 43 

- doradców podatkowych 35 

- Rzecznik Praw Obywatelskich 0 

 

W roku 2020 załatwiono ogółem 4704 spraw (w tym 4254 sprawy ze skarg 

na akty i inne czynności, 426 spraw ze skarg na bezczynność i przewlekłość 

organów oraz 24 sprawy wpisane w repertorium SO). W roku poprzednim 

załatwiono 4945 spraw (4208 spraw ze skarg na akty i czynności, 708 spraw 

ze skarg na bezczynność i przewlekłość organów oraz 29 spraw wpisanych 

w repertorium SO). Nastąpił spadek ilości załatwionych spraw o 241 (4,87%). 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostały do załatwienia 1444 sprawy. 

Na koniec 2019 r. zaległość ta wynosiła 1545 spraw. Na rok 2021 pozostało 

o 101 mniej spraw oczekujących na załatwienie niż na rok 2020. 

 Wskaźnik szybkości orzekania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie w roku 2020 wynosił średnio 3,71 miesiąca. 
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II. Postępowanie mediacyjne 

W 2020 r. przed WSA w Krakowie (Wydział III) wszczęto jedno postępowanie 

z wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. 

III.  Postępowanie uproszczone 

W 2020 r. w postępowaniach uproszczonych załatwiono w poszczególnych 

wydziałach:  

- Wydział I – łącznie 299 spraw, 

- Wydział II – łącznie 422 sprawy, 

- Wydział III – łącznie 305 sprawy;  

 

IV. Postępowania w trybie „COVID-19” 

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

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

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

w poszczególnych wydziałach orzeczniczych wydano następującą liczbę wyroków: 

- Wydział I – 253 

- Wydział II – 311 

- Wydział III – 530 

IV. Prawo pomocy 

W 2020 r. do WSA w Krakowie wpłynęło łącznie 811 wniosków 

o przyznanie prawa pomocy, z czego 388 dotyczyło zwolnienia od kosztów, 

59 ustanowienia pełnomocnika procesowego, a 364 dotyczyło zwolnienia 

od kosztów i ustanowienia pełnomocnika procesowego. 

Łącznie w 2020 r. załatwiono 763 wniosków, w tym w 192 sprawach 

przyznano prawo pomocy w całości, w 166 sprawach przyznano prawo pomocy 

częściowo, w 190 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, w 121 

sprawach pozostawiono wniosek bez rozpoznania, a 94 wniosków załatwiono 

w inny sposób.  
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V. Uchybienia w działalności organów 

 

1. Art. 55 § 1 p.p.s.a. 

W 2020 r. wpłynęło 26 wniosków o wymierzenie organowi grzywny 

na podstawie art. 55 § 2 p.p.s.a, z czego załatwiono 19 spraw. W 6 sprawach 

wymierzono organowi grzywnę na wniosek, w 9 sprawach oddalono wnioski, 

a 4 załatwiono w inny sposób. 

2. Art. 149 § 2 p.p.s.a. 

W 2020 r. wpłynęło 96 wniosków o wymierzenie organowi grzywny 

na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a., z czego załatwiono 105 spraw.  

W 9 sprawach wymierzono organowi grzywnę na wniosek, w 4 z urzędu, 

w 52 oddalono wniosek, a 40 załatwiono w inny sposób. 

3. Art. 112 p.p.s.a. 

W 2020 r. w trybie art. 112 p.p.s.a., wymierzono 9 grzywien z urzędu. 

4. Art. 64c § 6 p.p.s.a. 

W 2020 r. wpłynął 1 wniosek o wymierzenie organowi grzywny na podstawie 

art. 64c § 6 p.p.s.a. 

5. Art. 154 § 1 p.p.s.a. 

W 2020 r. wpłynęło 18 wniosków o wymierzenie organowi grzywny 

na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a., natomiast załatwiono 19 spraw. 

W 1 wymierzono organowi grzywnę na wniosek, w 5 wniosek oddalono, 

a 13 załatwiono w inny sposób. 

6. Art. 149 § 2 p.p.s.a. 

W 2020 r. wpłynęło 85 wniosków o zasądzenie sumy pieniężnej na podstawie 

art. 149 § 2 p.p.s.a., z czego załatwiono 82 sprawy. W 5 sprawach przyznano 

sumę pieniężną na winosek, w 43 sprawach oddalono wnioski, a 34 załatwiono 

w inny sposób. 

7. Art. 154 § 7 p.p.s.a. 

W 2020 r. wpłynęło 7 wniosków o zasądzenie sumy pieniężnej na podstawie 

art. 154 § 7 p.p.s.a., z czego załatwiono 7 spraw. W 1 sprawie przyznano sumę 

pieniężną na wniosek, w 3 oddalono wniosek, a 3 załatwiono w inny sposób. 
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VI. Wybrane zagadnienia orzecznicze 

 

1. Referendarze Sądowi 

 

Podstawę merytoryczną opracowanej informacji stanowią sprawy 

przedstawione przez referendarzy sądowych, które na przestrzeni ubiegłego roku 

wymagały określonej refleksji prawnej. Pominięto problemy sygnalizowane 

w latach poprzednich, nawet jeśli nie straciły na aktualności. 

Charakter prawny terminu na uzupełnienie braków formalnych 

wniosku o przyznanie prawa pomocy.  

Na szczególną uwagę zasługuje sprawa o sygn. II SPP/Kr 34/20.  

Strona skarżąca (stowarzyszenie) złożyło na urzędowym formularzu wniosek 

o zwolnienie od kosztów sądowych, a ponieważ był on obarczony brakami, które 

uniemożliwiały nadanie temu wnioskowi dalszego biegu (formularz zawierał ksero 

podpisu i nie sprecyzowano w nim osnowy żądań wniosku), referendarz wezwał 

stronę skarżącą na podstawie art. 257 p.p.s.a. o uzupełnienie tych braków 

w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

Jednocześnie, kierując się postulatem szybkości postępowania, referendarz 

skierował do strony skarżącej wezwanie o dodatkowe oświadczenia i dokumenty 

źródłowe, nie zakreślając jednak w tym przypadku rygoru. Strona skarżąca 

nie wykonała wezwania tzn. we wskazanym 7 dniowym terminie nie podpisała 

formularza wniosku, lecz złożyła prośbę o przedłużenie terminu do uzupełnienia 

braków formalnych formularza z uwagi na ilość dokumentów wymienionych 

w wezwaniu.  W konsekwencji Referendarz pozostawił wniosek strony skarżącej 

o zwolnienie od kosztów sądowych bez rozpoznania z uzasadnieniem, że o ile 

możliwe jest przedłużenie terminu sądowego do złożenia dodatkowych 

oświadczeń i dokumentów, to niedopuszczalne jest przedłużenie terminu 

ustawowego do podpisania formularza. Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Krakowie nie zaaprobował tego stanowiska i po rozpatrzeniu złożonego 

sprzeciwu uchylił zaskarżone zarządzenie podnosząc, że wbrew stanowisku 

zawartemu w uzasadnieniu zaskarżonego zarządzenia zarówno termin 

do uzupełnienia wniosku przez jego podpisanie (art. 257 p.p.s.a.), jak i termin 

zakreślony do nadesłania dodatkowych dokumentów (art. 255 p.p.s.a.) 
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są terminami sądowymi i podlegają przedłużeniu. Użycie bowiem przez 

ustawodawcę w art. 257 podobnie jak w art. 255 p.p.s.a. wyrażenia 

„w zakreślonym terminie”, powoduje, że chodzi tu o termin sądowy, 

a nie ustawowy określony w art. 49 §1 p.p.s.a. Regulacja zawarta w art. 257 

p.p.s.a. jest regulacją wyczerpującą, bez konieczności odwoływania się do art. 49 

p.p.s.a.  

 

Wynagrodzenie dla pełnomocnika ustanowionego dla strony 

na zasadzie prawa pomocy za sporządzenie odpowiedzi na skargę 

kasacyjną.  

Na uwagę zasługuje także sprawa o sygn. II SA/Kr 1421/18. W sprawie 

tej wyznaczony radca prawny reprezentował skarżących przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Krakowie, jak również sporządził i złożył odpowiedź 

na skargę kasacyjną uczestników. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 

oddalającym skargę kasacyjną uczestników nie orzekał o wynagrodzeniu 

dla wyznaczonego dla skarżących radcy prawnego za pomoc prawną spełnioną 

na zasadzie prawa pomocy.  

Referendarz sądowy, do którego trafiły akta sprawy przyznał wyznaczonemu 

dla skarżących radcy prawemu wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane 

na zasadzie prawa pomocy przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji 

jak również za sporządzenie i wniesienie ich imieniem odpowiedzi na skargę 

kasacyjną. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie referendarz sądowy wyjaśnił, 

że ponieważ kwestia wysokości tej opłaty nie została ustalona wprost 

w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb 

Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata 

z urzędu, zatem na mocy § 5 cyt. rozporządzenia należy w tym przypadku przyjąć 

za podstawę opłatę najbardziej zbliżoną, a więc taką jak za sporządzenie 

i wniesienie skargi kasacyjnej przez radcę prawnego, który prowadził już sprawę 

w pierwszej instancji, zgodnie § 21 pkt. 2 lit. b rozporządzenia. Zdaniem 

referendarza należy się przychylić do poglądu wyrażonego przez Naczelny Sąd 

Administracyjny w uchwale składu 7 sędziów z dnia 19 listopada 2012 r. sygn. 

II FS 4/12 (ONSAiWSA 2013/3/38, Prok. i Pr – wkł. 2014/2/52, LEX nr 1226661), 

że profesjonalny pełnomocnik, który przygotuje odpowiedź na skargę kasacyjną 

ma prawo do otrzymania kosztów opracowania takiego pisma i że przy ustalaniu 
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ich podstawy należy brać pod uwagę stawki analogiczne jak przy sporządzeniu 

samej skargi kasacyjnej. 

 

Charakter kosztów postępowania sądowoadministracyjnego w świetle 

ustawy prawo upadłościowe.  

W sprawie o sygn. akt I SPP/Kr 202/20 referendarz sądowy rozpoznawał 

wniosek syndyka masy upadłości spółki o częściowe zwolnienie od kosztów 

sądowych. Analizując tę sprawę referendarz podniósł w pierwszym rzędzie, 

że zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych samo postawienie spółki 

w stan upadłości nie stanowi przesłanki przyznania prawa pomocy i nie może 

przesądzać o konieczności zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów 

sądowych. Tak więc wszczęcie postępowania upadłościowego nie oznacza 

automatycznie obowiązku przyznania prawa pomocy. Następnie zwrócił 

zaś uwagę, że ustęp 1 art. 343 ustawy prawo upadłościowe ustanawia 

pierwszeństwo spłacania kosztów postępowania przed innymi zobowiązaniami 

masy upadłości. Koszty postępowania po nowelizacji ustawy prawo upadłościowe, 

wprowadzonej ustawą Prawo restrukturyzacyjne rozumiane są natomiast szeroko 

i biorąc pod uwagę dotychczasową linię orzeczniczą, obejmują również koszty 

związane z uczestnictwem strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym, które 

należy zrównać z innymi wydatkami ponoszonymi przez syndyka masy upadłości 

na poczet prowadzonego postępowania upadłościowego. Stąd też biorąc pod 

uwagę powyższe, oraz fakt posiadania w masie upadłości znaczniejszych środków 

pieniężnych referendarz uznał, iż zwolnienie strony skarżącej od kosztów 

sądowych nie jest zasadne.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nie uwzględnił sprzeciwu 

od tego rozstrzygnięcia podnosząc między innymi, że koszty sądowe 

w postępowaniu przed sądami administracyjnymi należą do pierwszej kategorii 

należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości. Mimo tego, 

że nie są to koszty postępowania upadłościowego, to są kosztami powstałymi 

wskutek czynności syndyka w myśl art. 342 ust. 1 pkt 1 Prawa upadłościowego. 

Równocześnie Sąd zwrócił też uwagę, że nie ma podstaw do przyjęcia, 

że wierzytelności związane z postępowaniem upadłościowym korzystają 

z pierwszeństwa zaspokojenia przed wierzytelnościami Skarbu Państwa 
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wynikającymi z obowiązku finansowania przez stronę kosztów prowadzenia 

sprawy przed sądem administracyjnym.  

 

 

2.  Wydział I  

 

Ordynacja podatkowa 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 1237/19 WSA w Krakowie stwierdził, 

iż udokumentowany brak możliwości odczytania pisma bezpośrednio 

po podpisaniu urzędowego poświadczenia doręczenia na platformie ePUAP może 

być uznany za okoliczność świadczącą o braku winy w uchybieniu terminu. 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 535/19 WSA w Krakowie uznał, iż przesłanka, 

o której mowa w art. 116 § 1 o.p., tj. pełnienie funkcji członka zarządu, 

ma charakter obiektywny tj. istotne jest, czy dana osoba pełniła taką funkcję 

faktycznie, tzn. miała nieograniczoną możliwość sprawowania funkcji. Możliwość 

przyjęcia, że przesłanka nie została zrealizowana zachodzi jedynie wtedy, kiedy 

dana osoba nie mogła wykonywać swojej funkcji ze względu na obiektywne 

i niedające się usunąć przeszkody, jak np. ciężka choroba, wyłączająca możliwość 

działania. W ocenie Sądu z całą pewnością nie stoi na przeszkodzie przeniesieniu 

odpowiedzialności sytuacja, gdy członek zarządu dobrowolnie ogranicza swoje 

możliwości działania, np. nie wypełnia obowiązków albo w ich wypełnianiu 

posługuje się innymi osobami. 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 236/20 WSA w Krakowie stanął na stanowisku, 

iż w sytuacji, gdy strona w trakcie postępowania podatkowego w sposób 

jednoznaczny i konsekwentny kwestionuje, że kiedykolwiek była posiadaczem 

samoistnym nieruchomości, dopuszczalne jest w ramach postępowania 

podatkowego dokonywanie ustaleń co do prawidłowości danych zawartych 

w ewidencji gruntów i budynków w zakresie przypisania stronie statusu 

samoistnego posiadacza. Sąd uznał, że nie można czynić z ww. aspektów 

formalnych celu samego w sobie, nie dostrzegając w tle jednostki i jej praw, 
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zapominając, że dane w ewidencji powinny odzwierciedlać rzeczywisty stan 

prawny. Nie negując więc zasady, że prawidłowe dane wynikające z ewidencji 

gruntów i budynków są wiążące dla organów podatkowych, to jednak 

w szczególnych okolicznościach dane wynikające z ewidencji organ podatkowy 

winien poddać krytycznej ocenie na podstawie zebranego w sprawie materiału 

dowodowego, w tym zwłaszcza w sytuacji, gdy przeczą im decyzje wydawane 

przez właściwe organy administracji publicznej. Takie bowiem procedowanie 

uznać należy za zgodne z art. 122, art. 180, art. 191 i art. 187 §1 o.p. Przyjęcie 

przeciwnego założenia oznaczałoby więc naruszenie obowiązku prowadzenia 

postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych 

(art. 121 § 1 o.p.). 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 195/20 WSA w Krakowie podzielił pogląd, 

iż w sytuacji istotnej rozbieżności między stanem rzeczywistym, a zapisami 

ewidencji gruntów i budynków organ podatkowy nie może bezkrytyczne 

powoływać się na zasadę związania danymi ewidencyjnym, jeżeli może 

to prowadzić to do wydania rozstrzygnięć, które w istotny sposób mogą naruszyć 

prawo. 

  

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 420/20 WSA w Krakowie podkreślił, 

iż w postępowaniu podatkowym każdy świadek powinien być przesłuchiwany 

osobno. Ordynacja podatkowa, co wyraźnie należy zaznaczyć, nie przewiduje 

„zbiorowego” dokonywania przesłuchania świadków. Świadkowie winni 

być przesłuchiwani oddzielnie, protokół zaś powinien odzwierciedlać to, co każdy 

z nich zeznał. Wynika to po pierwsze z treści art. art. 172 § 2 pkt 2 o.p., gdzie 

ustawodawca wprost przewidział, że sporządza się protokół z przesłuchania 

świadka, a nie świadków. Po drugie, Ordynacja podatkowa nie przewiduje znanej 

innym procedurom konfrontacji rozumianej jako specyficzna metoda przesłuchania 

świadków w sytuacji, gdy występują sprzeczności w ich zeznaniach. Po trzecie, 

uczestnikami czynności przesłuchania są przesłuchujący odbierający zeznanie 

oraz świadek składający zeznania. Po czwarte, zeznanie świadka to nic innego jak 

własne subiektywne widzenie danej okoliczności dotyczącej przedmiotu 

postępowania, dlatego zawieranie w protokole przesłuchania świadka 

sformułowań „świadkowie zeznali, świadkowie wyjaśnili” nie pozwala 
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na spersonifikowanie zeznań poszczególnych świadków. Inaczej mówiąc organ 

podatkowy ma tak przeprowadzać czynność dowodową, aby nie zmniejszyć 

wiarygodności zeznań poprzez własną ingerencję w wiadomości świadka albo 

poprzez ingerencję osób trzecich. 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 172/20 Sąd zauważył, iż zgodnie z art. 197 o.p. 

w przypadku, gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ 

podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami 

w celu wydania opinii. Jeżeli organ podatkowy zdecyduje się na zasięgnięcie takiej 

opinii w toku prowadzonego postępowania, to rozstrzyga tę kwestię w formie 

postanowienia. Postanowienie to, oprócz osoby biegłego, powinno zawierać 

szczegółowe informacje o przedmiocie i o zakresie opinii. Biegłym w znaczeniu 

procesowym staje się więc osoba powołana przez organ podatkowy. Mając 

na uwadze powyższe, Sąd zakwestionował przedłożony do akt operat 

szacunkowy, albowiem jego współautorem była osoba, która nie została powołana 

w sprawie w charakterze biegłego. Przedłożone Sądowi akta sprawy nie zawierały 

postanowienia powołującego drugiego ze współautorów przedmiotowego operatu 

na biegłego w znaczeniu procesowym. Z akt sprawy nie wynikało, na jakiej 

podstawie druga osoba stała się współautorem przedstawionego organowi 

operatu szacunkowego i miała dostęp do dowodów zgromadzonych w sprawie, 

zawierających indywidualne dane objęte tajemnicą skarbową, co wprost wynika 

z operatu. Sąd podkreślił, iż ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego może 

nastąpić wyłącznie legalnymi środkami dowodowymi. Sprzeczność z prawem 

oznacza sprzeczność z prawem materialnym lub sprzeczność z prawem 

procesowym. Sąd uznał, iż w przedmiotowej sprawie zaszła sprzeczność 

z prawem procesowym, gdyż współautorem przedmiotowego operatu 

szacunkowego była osoba nie powołana przez organ na biegłego, a w świetle 

art. 197 § 2 w zw. z art. 216 § 1 o.p., biegłym uprawnionym do sporządzenia opinii 

może być tylko osoba powołana przez organ. Nie ma w tym wypadku znaczenia 

fakt, że współautor operatu niepowołany na biegłego przez organ, ma uprawnienia 

rzeczoznawcy majątkowego, jak również nie ma znaczenia fakt, że drugim 

współautorem operatu była osoba powołana na biegłego przez organ.  
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W wyroku sygn. akt I SA/Kr 319/20 WSA w Krakowie uznał, iż do opłaty 

dodatkowej za parkowanie pojazdu na terenie strefy płatnego parkowania 

bez uiszczenia opłaty ma zastosowanie art. 97 § 1 o.p., zgodnie z którym 

spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 1a, 2 i 2a, przejmują przewidziane 

w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 1331/19 WSA w Krakowie rozstrzygał spór 

co do zasadności orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności skarżącego jako 

byłego prezesa zarządu wraz ze spółką za jej zaległości podatkowe z tytułu 

pobranych i niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowego od osób fizycznych 

oraz z tytułu podatku od towarów i usług. W sprawie wniosek o ogłoszenie 

upadłości został zgłoszony przez poprzedniego prezesa zarządu i został oddalony 

4 miesiące później postanowieniem Sądu Rejonowego, na podstawie art. 13 ust. 1 

ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Z kolei skarżący został powołany 

na funkcję prezesa zarządu dwa tygodnie po złożeniu wniosku o ogłoszenie 

upadłości przez poprzedniego prezesa i zdaniem organu w okresie, w którym 

pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, wystąpiła podstawa do złożenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości bądź wszczęcia postępowania układowego. Jednak 

zdaniem Sądu, nowy, jednoosobowy zarząd nie miał obowiązku składania 

ponownego wniosku o ogłoszeniu upadłości, albowiem wniosek taki przez ten 

organ został już złożony. Istotą wniosku o ogłoszenie upadłości 

jest przeprowadzenie postępowania, którego celem jest chociażby częściowe 

zaspokojenie wierzycieli, a nie samo zgłoszenie wniosku jako takiego, który 

w sposób oczywisty nie będzie prowadził do wszczęcia postępowania 

upadłościowego. W okresie pełnienia funkcji członka zarządu Skarżący nie mógł 

więc ponownie zgłosić wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, skoro od podjęcia 

funkcji do orzeczenia sądu toczyło się postępowanie sądowe wszczęte na skutek 

złożonego wcześniej wniosku. Zgodnie art.199 § 2 K.p.c., sąd odrzuca skargę 

jeżeli sprawa objęta wnioskiem pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub 

została już prawomocnie osądzona. Wcześniejsze zawiśnięcie sprawy stwarza 

tym samym stan sprawy w toku (litis pendentio) w rozumieniu wyżej wskazanego 

przepisu i odnosi ten skutek, że nie można w takiej samej sprawie wszcząć 

nowego postępowania sądowego między tymi samymi stronami. Wyłączona jest 

zatem dopuszczalność skutecznego wniesienia kolejnego wniosku o ogłoszenie 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(97)par(1)&cm=DOCUMENT
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upadłości. Zaistniała zatem przesłanka uwalniająca członka zarządu 

od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki co najmniej za okres 

od objęcia funkcji Prezesa Zarządu do uprawomocnienia się postanowienia Sądu 

Rejonowego oddalającego wniosek Spółki o ogłoszenie upadłości, gdyż 

Skarżącemu w tym okresie nie można przypisać winy w niezgłoszeniu wniosku 

o ogłoszenie upadłości w trakcie pełnienia przez niego kadencji członka zarządu, 

a jednocześnie nie ponosi on odpowiedzialności za niezgłoszenie wniosku 

we właściwym czasie w okresie poprzedzającym jego kadencję. 

 

Kodeks postępowania administracyjnego  

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 783/19 WSA w Krakowie wyjaśnił, iż z treści art. 

10a ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że jeżeli 

przepisy ustawy lub przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do postępowań 

w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem art. 7, art. 9, art. 10, art. 

75 § 1, art. 77 § 1 oraz art. 81. W ustawie tej nie zawarto odrębnych uregulowań 

o doręczaniu pism, zatem w pełnym zakresie będą miały zastosowanie przepisy 

K.p.a. dotyczące doręczeń. K.p.a. nie reguluje szczegółowo trybu doręczania pism 

w przypadku ich awizowania przez operatora pocztowego. Regulacje takie znaleźć 

natomiast można w art. 37 ustawy Prawo pocztowe, które znajdą tu zastosowanie 

w pełnym zakresie. W świetle uregulowań Prawa pocztowego uznanie przesyłki 

za skutecznie doręczoną do rąk domownika w dacie jej wydania przez urząd, 

może nastąpić jedynie w sytuacji ścisłego wypełnienia wszystkich warunków 

wydania przesyłki wskazanych w przepisie art. 37 ust. 2 pkt 3 lit. b Prawa 

pocztowego. Stwierdzenie, że wymóg złożenia przez osobę odbierającą przesyłkę 

w imieniu adresata oświadczenia o zamieszkiwaniu razem z adresatem nie został 

dochowany, skutkować winno uznaniem, że doręczenie nie zostało prawidłowo 

dokonane. Sanowanie tego braku nie może nastąpić przez późniejsze 

dokonywania ustaleń odnośnie miejsca zamieszkania odbiorcy przesyłki. 
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Podatek od towarów i usług  

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 380/19 WSA w Krakowie zauważył, iż zgodnie 

z treścią art. 30b ust. 1 u.p.t.u., podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów 

jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu 

są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania 

jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Sąd wskazał, 

iż zgodnie z art. 81 u.p.t.u., zwolnienie importu mienia osobistego od podatku 

od towarów i usług dopuszczalne jest tylko w przypadku zastosowania zwolnienia 

od cła. Tym samym wysokość podatku od towarów i usług z tytułu importu jest 

pochodną kwoty długu celnego i wartości celnej importowanego towaru. 

Równocześnie uzyskanie uprzedniego zwolnienia w zakresie cła jest jednym 

z warunków koniecznych dla uzyskania zwolnienia importu mienia osobistego 

w zakresie podatku od towarów i usług. Jeżeli natomiast chodzi o podatek 

akcyzowy to zgodnie z treścią art. 104 ust. 1 pkt 3 u.p.a., podstawą 

opodatkowania w przypadku importu samochodu osobowego jest wartość celna 

tego samochodu powiększona o należne cło. Mając zatem na uwadze treść 

przytoczonych powyżej przepisów WSA w Krakowie zwrócił uwagę na relatywny 

charakter decyzji celnej i decyzji podatkowej. W przypadku bowiem gdy dług celny 

został określony decyzją ostateczną organu celno-skarbowego, dopóki decyzja 

ta jest w obrocie prawnym, wynikające z niej ustalenia, dotyczące wartości 

niezbędnych do ustalenia podstawy opodatkowania, takie jak: wartość celna 

towaru, pozycja CN, czy cło, nie mogą być weryfikowane w postępowaniu 

podatkowym dla potrzeb prawidłowego określenia należnych podatków z tytułu 

importu towarów. 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 1369/19 WSA w Krakowie wyraził pogląd, 

zgodnie z którym możliwość przedłużenia terminu zwrotu podatku na podstawie 

art. 87 ust. 2 u.p.t.u. nie wymaga zgromadzenia przez organ podatkowy 

konkretnych dowodów świadczących o nieprawidłowościach w rozliczeniu. 

W sprawie o przedłużenie terminu zwrotu podatku, organ decyduje wyłącznie 

o konieczności dalszego weryfikowania zwrotu, a nie o samej zasadności zwrotu. 

Nie chodzi zatem o wykazanie, że zwrot jest niezasadny, ani o wykazanie, 

że istnieją dowody przemawiające za niezasadnością dokonania zwrotu. Istotą 

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(30(b))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(81)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17511034?unitId=art(104)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/523150432/1/i-sa-kr-1369-19-przedluzenie-zwrotu-roznicy-podatku-vat-wyrok-wojewodzkiego-sadu...
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(87)ust(2)&cm=DOCUMENT
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postępowania w sprawie przedłużenia terminu zwrotu jest jedynie 

uprawdopodobnienie, że istnieją okoliczności przemawiające za potrzebą 

dodatkowej weryfikacji zasadności zwrotu podatku i z tego powodu dochodzi 

do wstrzymania na czas weryfikacji zwrotu podatku, co wynika wprost z treści art. 

87 ust. 2 zd. 2 u.p.t.u.  

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 50/20 WSA w Krakowie podkreślił, 

iż ustanowione w art. 87 ust. 2 i ust. 6 u.p.t.u. terminy są terminami prawa 

materialnego. Ich upływ wywołuje skutek w postaci nabycia przez podatnika prawa 

do zwrotu różnicy podatku w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że 

organ podatkowy określi je w innej wysokości (art. 99 ust. 12 u.p.t.u.). 

Materialnoprawny charakter terminów określony w art. 87 ust. 2 w związku z ust. 6 

u.p.t.u. oznacza także, że po ich upływie, organ podatkowy traci uprawnienie 

do przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku. Skuteczne przedłużenie terminu 

możliwe jest jedynie przed jego upływem. Próba przedłużenia terminu po jego 

upływie nie będzie skuteczna. Jeśli bowiem termin już upłynął, to nie ma czego 

przedłużać. 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 99/19 WSA w Krakowie, uchylając indywidualną 

interpretację podatkową wyraził stanowisko, iż skoro gmina będzie uzyskiwać 

opłaty rezerwacyjne z tytułu udostępniania stanowisk handlowych na podstawie 

indywidualnych umów cywilnoprawnych, to w tym zakresie będzie działała 

w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ust. 1 

w zw. z ust. 2 i ust. 6 in fine u.p.t.u. - prowadzącego działalność gospodarczą, 

podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Konsekwencją tego jest pełne prawo 

gminy do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę 

targowiska. 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 1250/19 WSA w Krakowie w całości podzielił 

stanowisko organu interpretacyjnego co do prawidłowości zakwalifikowania 

umowy leasingu gruntu jako dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 

w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Sąd stwierdził, 

iż zasadnie przyjął organ w zaskarżonej interpretacji, iż aby określoną umowę 

leasingu uznać za dostawę towarów musi ona przede wszystkim dotyczyć 

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(87)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(87)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(87)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(87)ust(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(99)ust(12)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(87)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(87)ust(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18777305?unitId=art(7)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18777305?unitId=art(7)ust(9)&cm=DOCUMENT
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towarów. Ponadto musi ona spełniać następujące warunki: 1. umowa leasingu 

musi być zawarta na czas określony; 2. w wyniku umowy odpisów 

amortyzacyjnych dokonuje korzystający (leasing finansowy) lub przedmiotem 

są grunty; 3. w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową 

lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności przedmiotu umowy 

jest przenoszone na korzystającego. Sąd wskazał, iż odpłatna dostawa towarów 

podlegająca opodatkowaniu VAT ma miejsce nie tylko w przypadku, 

gdy sprzedawca przenosi na nabywcę własność rzeczy w sensie cywilistycznym, 

ale też w sytuacji gdy następuje przekazanie nabywcy przedmiotu dostawy 

do jego swobodnej dyspozycji, bez formalnego przeniesienia prawa własności. 

Istotą dostawy towarów nie jest przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu 

„prawo do rozporządzania jak właściciel" nie można interpretować jako „prawa 

własności", lecz jako własność w sensie ekonomicznym. Przy czym, co istotne, 

czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejście 

własności w sensie prawnym. Dostawa towarów nie ogranicza się więc wyłącznie 

do zbycia prawa własności rzeczy. 

 

WSA w Krakowie wyrokiem sygn. akt I SA/Kr 317/20 uchylił indywidualną 

interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą podatku 

od towarów i usług. Na tle przedstawionego przez stronę skarżącą stanu 

faktycznego oraz w kontekście treści art. 8 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. organ podatkowy 

wyraził stanowisko, według którego wypłacone stronie skarżącej świadczenie 

(nazwane odszkodowaniem) z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości 

w następstwie trwałego posadowienia urządzeń przesyłowych na jej gruncie 

nie ma cech odszkodowania za poniesioną szkodę, ale pełniło funkcję 

wynagrodzenia za usługę, świadczoną zgodnie z nakazem organu władzy 

publicznej, co wpisuje się w normę art. 8 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., czyniąc tego rodzaju 

usługę faktycznie odpłatną, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Według 

przeciwnego stanowiska strony skarżącej, wypłacone odszkodowanie stanowi 

wyłącznie rekompensatę za szkody i utratę wartości nieruchomości, zmniejszenie 

jej wartości użytkowej i jako takie nie podlega opodatkowaniu podatkiem 

od towarów i usług. Sąd zauważył, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych 

zwraca się uwagę, że o charakterze danego świadczenia nie decyduje nazwa 

nadana mu przez strony danej czynności, ale jego cechy istotne z punktu widzenia 

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(8)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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prawa podatkowego. Cechą odszkodowania pojmowanego jako wyrównanie 

uszczerbku wywołanego nieprawidłowym zachowaniem kontrahenta jest to, że nie 

wiąże się ono z żadnym wzajemnym świadczeniem ze strony podatnika. 

W przedstawionych okolicznościach faktycznych, wypłacone stronie skarżącej 

odszkodowanie jest ustawowo gwarantowanym odszkodowaniem za szkody 

powstałe w związku z realizacją inwestycji na podstawie decyzji ograniczającej 

korzystanie z nieruchomości poprzez trwałe posadowienie na gruncie urządzeń 

przesyłowych. Źródłem tego świadczenia jest art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Wypłacona stronie skarżącej kwota miała rekompensować 

doznane uszczerbki majątkowe, a zatem pełniła funkcję kompensacyjną, 

charakterystyczną dla świadczenia odszkodowawczego. W konkluzji poczynionych 

rozważań Sąd uznał, że wskazane we wniosku okoliczności faktyczne pozwalają 

na stwierdzenie, że wypłacona stronie skarżącej kwota z tytułu zmniejszenia 

wartości nieruchomości na skutek trwałego posadowienia na jej gruncie urządzeń 

przesyłowych jest odszkodowaniem, które nie podlega opodatkowaniu podatkiem 

od towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 1 u.p.t.u. Świadczenie to nie jest 

bowiem wynagrodzeniem z tytułu wykonania przez stronę skarżącą odpłatnej 

usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. 

 

Podatek akcyzowy 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 1045/19 WSA w Krakowie uznał, iż z brzmienia 

przepisu art. 37l ust. 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym nie wynika, że podstawa opodatkowania przy opłacie paliwowej wynika 

z kwoty akcyzy, jaką podatnik ma zapłacić od paliw silnikowych lub gazu, dlatego 

określony w tym przepisie „obowiązek zapłaty podatku akcyzowego" przez 

podmiot, o którym mowa w art. 37j ust. 1 tej ustawy, ma charakter drugorzędny. 

Zdaniem Sądu, istotne w treści tego przepisu jest przede wszystkim wskazanie 

przez ustawodawcę, jako podstawy obliczenia wysokości opłaty paliwowej, 

na ilość paliw silnikowych lub gazu wprowadzoną na rynek krajowy, 

wykorzystanych do napędów silników spalinowych. Dlatego użyte w tym przepisie 

sformułowanie "są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy" zdaniem Sądu należy 

rozumieć szeroko i nie może się odnosić jedynie do pojęcia zapłaty w aspekcie 

technicznym i prawnym, jakie przyjmuje się na gruncie prawa podatkowego, 

https://sip.lex.pl/#/document/17027073?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(8)ust(1)&cm=DOCUMENT
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ale również do sytuacji, gdy w stosunku do podmiotu wprowadzającego na rynek 

krajowy paliwa silnikowe lub gaz, powstało zobowiązanie podatkowe w podatku 

akcyzowym, a nie wystąpił, tak jak w rozpatrywanej sprawie, obowiązek zapłaty 

tego podatku ze względu na zastosowaną stawkę 0 zł. 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 272/20 WSA w Krakowie oddalił skargę 

na indywidualną interpretację podatkową, odpowiadającą na pytanie, czy wobec 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., przy zakupie gazu do kotłowni 

gazowej znajdującej się w budynku stanowiącym własność TBS, w którym lokale 

udostępniane są mieszkańcom na podstawie umów najmu lokali zawartych 

na podstawie i zgodnie z wymogami ustawy TBS, będzie miał zastosowanie 

przepis art. 31b ust. 2 pkt 1 o podatku akcyzowym zwalniający od akcyzy 

na wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa 

domowe. Sąd wskazał, że stosownie do art. 15 ust. 1 lit. h dyrektywy Rady 

2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji 

wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów 

energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U.UE.L2003.283.51 z dnia 

31 października 2003r., dalej - dyrektywa energetyczna) bez uszczerbku 

dla innych przepisów wspólnotowych, Państwa Członkowskie mogą przyznawać, 

pod kontrolą fiskalną, całkowite lub częściowe zwolnienia lub obniżki w zakresie 

poziomu opodatkowania wobec energii elektrycznej, gazu ziemnego, węgla i paliw 

stałych wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe. Tak więc dokonując 

prowspólnotowej wykładni art. 31b ust. 2 pkt 1 u.p.a. należałoby przyjąć, że prawo 

do zwolnienia przysługuje podmiotowi, mającemu status gospodarstwa 

domowego, z tytułu zakupu przez ten podmiot wskazanych w tym przepisie 

wyrobów gazowych. Intencją prawodawcy unijnego było bowiem, aby zwolnieniu 

podlegały wyroby gazowe wykorzystywane bezpośrednio przez gospodarstwa 

domowe, a nie przez podmioty dokonujące zakupu wyrobów gazowych w celu 

wytworzenia energii cieplnej (w postaci c.o. i ciepłej wody) dla potrzeb tych 

gospodarstw domowych. Przepisy u.p.a. nie zawierają pełnej legalnej definicji 

„gospodarstwa domowego", co zobowiązywało przy ustalaniu znaczenia tego 

zwrotu do uwzględnienia nie tylko treści ust. 8 art. 31b u.p.a., 

ale też powszechnego jego rozumienia. Z przepisu tego wyraźnie bowiem wynika, 

że nieruchomość, która jest wykorzystywana w całości na cele związane 
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z działalnością gospodarczą, mimo iż zużycie wyrobów gazowych nie przekracza 

ilości wskazanej w ust. 6 pkt 1 lub 2 art. 31b u.p.a., nie jest gospodarstwem 

domowym, a co za tym idzie nie korzysta ze zwolnienia w omawianym zakresie. 

Definiując „gospodarstwo domowe" na potrzeby u.p.a. należy odwołać się również 

do znaczenia tego pojęcia, jakie nadawane jest mu w innych dziedzinach życia 

społecznego; o gospodarstwie domowym można mówić w kilku aspektach: 

podmiotowym, przedmiotowym, a także funkcjonalnym. Z powyższych względów 

WSA w Krakowie stwierdził, że: po pierwsze, że art. 31b ust. 2 pkt 1 u.p.a. 

ma charakter mieszany - z jednej strony wskazuje podmiot, który z takiego 

zwolnienia może skorzystać (gospodarstwo domowe), a z drugiej strony przedmiot 

zwolnienia (czynności określone w art. 9c ust. 1 pkt 2 u.p.a., dotyczące wyrobów 

gazowych o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00, 

przeznaczonych na cele opałowe); po drugie, skorzystanie ze zwolnienia 

wskazanego w art. 31b ust. 2 pkt 1 u.p.a. wymaga łącznego spełnienia 

określonych w nim kryteriów, co oznacza, że wykorzystanie przez spółkę wyrobów 

gazowych na cele opałowe nie daje prawa do zwolnienia z akcyzy, skoro podmiot 

ten nie posiadał statusu „gospodarstwa domowego". W niniejszym przypadku 

gospodarstwo domowe korzysta jedynie z energii cieplnej dostarczonej przez inny 

podmiot, samo zaś nie wykorzystuje bezpośrednio wyrobu gazowego na cele 

opałowe. Gdyby intencją ustawodawcy było zwolnienie z opodatkowania akcyzą 

energii wytworzonej z gazu, to przedmiotem zwolnienia byłaby objęta energia 

cieplna wytworzona z użycia gazu. Po trzecie, nie ma podstaw prawnych do 

przyjęcia, że w tym przypadku mamy do czynienia z tzw. brakiem „zastosowania 

gospodarczego". Skoro spółka jest podmiotem gospodarczym, świadczącym m.in. 

usługę najmu mieszkań będących w jego zasobach, to nie można przyjąć, 

że dokonany przez TBS sp. z o.o. zakup wyrobów gazowych nie ma zastosowania 

gospodarczego. Spółka wykonuje w tym zakresie działalność gospodarczą 

polegającą na wytwarzaniu ciepła z zakupywanych wyrobów gazowych 

i dostarczaniu do wynajmowanych przez siebie mieszkań, a więc działa w tym 

przypadku jako typowa ciepłownia. 
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Środki unijne 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 498/20 WSA w Krakowie zauważył, iż organy 

ARiMR dysponują bardzo szerokimi uprawnieniami i środkami kontrolnymi, 

w szczególności zaś - co same podkreślają - systemem teleinformatycznym 

umożliwiającym bardzo precyzyjną weryfikację kwalifikowalności zgłaszanych 

do płatności gruntów na podstawie szczegółowych ortofotomap. Skoro organ 

dysponuje wysokospecjalistycznym narzędziem kontroli, to ma nie tylko prawo, 

ale przede wszystkim obowiązek z niego korzystać. Dlatego oceniając 

czy płatność została dokonana na skutek pomyłki organu, istotne jest ustalenie, 

czy organ mógł posiadać wiedzę na temat stanu działek skarżącego. W sytuacji, 

gdy organ posiadał taki wgląd i mimo to wydał decyzję w oparciu o nieaktualną 

ortofotomapę, to taka sytuacja uzasadnia stwierdzenie, że płatność dokonana 

została na skutek pomyłki organu, o której mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia 

Komisji nr 65/2011, gdyż zaniechania organu związane z rozpatrzeniem całego 

materiału dowodowego będącego w jego dyspozycji nie mogą obciążać 

skarżącego. 

 

W wyroku o sygn. akt I SA/Kr 248/20 WSA w Krakowie wskazał, że skutki 

nieprawidłowego działania systemów teleinformatycznych służących 

do komunikacji rolników z Agencją nie mogą być przerzucane na korzystających 

z tych systemów rolników. Skoro aplikacja eWniosekPlus ma służyć beneficjentom 

i usprawnić proces ubiegania się o płatności, to skorzystanie z niej nie może być 

„pułapką” dla rolników. Zatem ryzyko nieprawidłowego działania systemu 

teleinformatycznego obciąża Agencję, jako administratora aplikacji eWniosekPlus, 

a nie rolników. Agencja, jako administrator systemu teleinformatycznego, 

jest odpowiedzialna za prawidłowe jego działanie i to ona, a nie rolnik, dysponuje 

wiedzą, czy aplikacja w danym dniu działa prawidłowo czy też nie. W związku 

z powyższym Sąd uznał za nieuprawnione stanowisko organu odwoławczego, 

że to strona ma udokumentować występowanie problemów z aplikacją 

eWniosekPlus. W sytuacji, gdy rolnik, tak jak w niniejszej sprawie, 

nie ma możliwości udowodnienia swoich twierdzeń, gdyż co jest oczywiste, 

nie ma dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji z pozycji administratora 
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systemu, organ ma obowiązek wykazać w tej materii inicjatywę dowodową 

i zweryfikować twierdzenia rolnika. 

 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawa o COVID) 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 546/20 Sąd stwierdził z urzędu naruszenie przez 

organ odwoławczy przepisu art. 15zzs ust. 9 ustawy o Covid. Zgodnie z tym 

przepisem (dodanym do ustawy z dniem 31 marca 2020 r.), w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, 

organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości 

uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie 

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać 

interpretację indywidualną. O ile organ I instancji w rozpoznawanej sprawie wydał 

decyzję przed wejściem w życie tego przepisu, to decyzja organu odwoławczego 

została wydana w okresie stanu epidemii i w okresie obowiązywania tego przepisu 

tj. w dniu 6 kwietnia 2020 r. Przepis ten obowiązywał do 16 maja 2020 r. tj. wejścia 

w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, 

został uchylony przez art. 46 pkt 20 ustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 875). Zgodnie 

z powołanym przepisem art. 15zzs ust. 9 dopuszczalne było wówczas wydanie 

wyłącznie decyzji w całości uwzględniającej żądanie strony. Zdaniem WSA 

w Krakowie przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że w okresie jego 

obowiązywania, żadne inne decyzje, poza uwzględniającymi w całości żądanie 

strony, nie mogły być w czasie trwania stanu epidemii wydane. Stan epidemii w 

sposób oczywisty ograniczał bowiem możliwości obrony swych praw przez strony 

postępowania administracyjnego, a więc tylko decyzja w całości uwzględniająca 

żądanie strony mogła zostać w tym czasie wydana – wówczas bowiem strona nie 

potrzebuje chronić swoich interesów.  
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Postępowanie sądowoadministracyjne 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 696/19 WSA w Krakowie zwrócił uwagę, 

że zgodnie art. 133 § 1 p.p.s.a. Sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy 

na podstawie akt sprawy. Kontrolując zaskarżoną decyzję sąd nie ogranicza 

się jedynie do tego aktu, lecz bada, czy okoliczności przedstawione w takiej 

decyzji znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji zgromadzonej w nadesłanych 

aktach sprawy. Na organie ciąży obowiązek przedłożenia wraz ze skargą 

kompletnych akt, zawierających wszystkie dowody i dokumenty, które stały się 

podstawą wydanego aktu, które pozwolą sądowi dokonującemu kontroli na pełną 

ocenę jego zgodności z prawem, rozumianym zarówno jako prawo procesowe jak 

i materialne. Sąd może wezwać organ do uzupełnienia akt sprawy, jeśli przez 

niedopatrzenie akta zawierają braki, ale to uzupełnienie dotyczy jedynie tych akt, 

które organ posiadał, wydając rozstrzygnięcie. Uzupełnienie to nie może natomiast 

oznaczać kompletowania przez sąd akt znajdujących się poza organem, gdyż 

to nie należy do obowiązków sądu, ale organu, o czym stanowią przepisy 

art. 122 i art. 187 § 1 o.p. Tym samym sąd nie ma obowiązku wzywać organu 

do uzupełnienia akt sprawy w przypadku, gdy z przedłożonych wraz ze skargą akt 

sprawy wynika, że istotne dla rozstrzygnięcia materiały i dowody nie znalazły 

odzwierciedlenia w aktach zgromadzonych przed wydaniem kontrolowanego przez 

sąd rozstrzygnięcia.  

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 915/20 WSA w Krakowie stwierdził, iż art. 11 

p.p.s.a., stanowiąc o związaniu sądu administracyjnego ustaleniami 

prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa, nie odnosi 

tego związania tylko do wyroku skazującego podatnika, będącego stroną danego 

postępowania podatkowego, a następnie sądowoadministracyjnego. Oznacza 

to, że tego rodzaju wyrokiem sąd administracyjny jest związany także 

co do ustaleń dotyczących popełnienia przestępstwa przez inne osoby, 

na przykład kontrahentów podatnika. 

 

Wyrokiem sygn. akt I SA/Kr 401/20 WSA w Krakowie orzekł o oddaleniu 

skargi o wznowienie postępowania sądowego, zakończonego wyrokiem WSA 

w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 1528/15, którym oddalono 
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skargę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej na decyzję 

w sprawie określenia w podatku od towarów i usług za listopad 2011 r. nadwyżki 

podatku naliczonego nad należnym do zwrotu, do przeniesienia na następny 

miesiąc oraz podatku do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku 

od towarów i usług. Spółka z o.o. w upadłości układowej złożyła skargę 

o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wydaniem w/w 

prawomocnego wyroku na podstawie art. 272 § 3 p.p.s.a., z uwagi na jego 

sprzeczność z prawem Unii Europejskiej, potwierdzoną wyrokiem Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie C-

189/18 Glencore Agriculture Hungary Kft. przeciwko Nemzeti Adó-es Vamhivatal 

Fellebbviteli Igazgatósaga. Oddalając skargę WSA w Krakowie uznał, iż powołanie 

się w skardze o wznowienie postępowania sądowego na wyrok TSUE 

z 16 października 2019 r. w sprawie C-189/18 w realiach niniejszej sprawy 

nie dawało podstawy do podważenia legalności działania organów podatkowych 

i oceny dokonanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 

w prawomocnym wyroku sygn. akt I SA/Kr 1528/15 z następujących powodów. 

Wyrok w sprawie C-189/18 został wydany w związku z pytaniem prejudycjalnym 

węgierskiego sądu i dotyczył wykładni Dyrektywy Rady 2006/112/WE w zakresie 

zasady poszanowania prawa do obrony oraz art. 47 Karty praw podstawowych 

Unii Europejskiej i zapadł na gruncie prawa węgierskiego (węgierskiej ordynacji 

podatkowej). Jakkolwiek nie może budzić wątpliwości, że wykładnia prawa 

unijnego przedstawiona w orzeczeniu prejudycjalnym wiąże sądy w każdej 

sprawie w analogicznym stanie faktycznym i prawnym i nie można wykluczyć 

sytuacji, w której niezgodność przepisów polskiego prawa będzie wynikać 

pośrednio z wyroku prejudycjalnego wydanego w wyniku skierowania pytania 

prejudycjalnego przez sąd krajowy z innego niż Polska państwa członkowskiego, 

to jednak w takim wypadku należy bardzo wnikliwie badać w każdej konkretnej 

sprawie, czy orzeczenie TSUE miało wpływ na wydane przez polski sąd 

administracyjny prawomocne orzeczenie i czy może stanowić podstawę 

do wznowienia postępowania i w konsekwencji do zmiany wydanego orzeczenia. 

Orzeczenie TSUE nie dotyczyło bezpośrednio przepisów Dyrektywy Rady 

2006/112/WE w kontekście ich implementowania wprost w węgierskiej „ustawie 

o VAT”, ale de facto dotyczyło wykładni Dyrektywy w kontekście obowiązujących 

w węgierskim systemie prawnym procedur podatkowych, w tym dotyczących 
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postępowania dowodowego w zakresie dokonanych ustaleń faktycznych, 

co powoduje konieczność zachowania dużej ostrożności w stosowaniu tego 

orzeczenia i zawartych w nim dyrektyw do polskiego postępowania podatkowego 

regulowanego przepisami ustawy Ordynacja podatkowa. Na gruncie węgierskich 

przepisów proceduralnych, organ podatkowy związany jest ustaleniami 

faktycznymi i kwalifikacjami prawnymi zawartymi w ostatecznych decyzjach 

podatkowych wydanych wobec kontrahentów i jednocześnie zwolniony 

z obowiązku ponownego przedstawienia dowodów oszustwa w postępowaniu 

toczonym przeciwko podatnikowi. Główne ograniczenie polega natomiast 

na nieudzieleniu podatnikowi dostępu do akt dotyczących postępowań 

powiązanych, a w szczególności do wszystkich dokumentów, na których organ 

ten opiera ustalenia (tj. protokołów i decyzji). Zapoznanie podatnika z dowodami 

ma formę jedynie pośrednią w postaci streszczenia dowodów, które organ wybrał 

według przyjętych przez siebie kryteriów. Na gruncie ordynacji podatkowej 

niewątpliwie obowiązują w tym zakresie odmienne regulacje procesowe, 

zawierające szeroki katalog środków służących ochronie interesów podatnika 

w toku postępowania. W rozpoznawanej sprawie, odnosząc się do tez zawartych 

w wyroku TSUE w toku postępowania kontrolnego i podatkowego, skarżąca 

spółka miała zapewniony dostęp do akt, mogła czynnie uczestniczyć 

w czynnościach organu, o których była prawidłowo powiadamiana. 

Rozstrzygnięcia organów podatkowych zostały wydane także w oparciu o dowody 

zebrane w ramach postępowań prowadzonych wobec innych podmiotów 

(czynności sprawdzających), jednakże w aktach sprawy znajduje materiał 

dowodowy zebrany w ramach czynności sprawdzających, z którym strona miała 

pełną możliwość zapoznać się w toku postępowania podatkowego, a dokumenty 

pozyskane ramach tych czynności sprawdzających w tym przede wszystkim 

protokoły z czynności sprawdzających zostały włączone do postępowania 

w sprawie spółki, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 180 § 1 ordynacji 

podatkowej. W świetle art. 180 i art. 181 ordynacji podatkowej, biorąc pod uwagę 

dyrektywy interpretacyjne wynikającą z wyroku TSUE, wydanego w sprawie C-

189/18 nie budzi wątpliwości dopuszczalność posługiwania się dowodami 

pochodzącymi z innych postępowań podatkowych, a także postępowań 

w sprawach karnych, czy karnych skarbowych. W ramach kontrolowanego 

postępowania organ I instancji przeprowadził szerokie postępowanie dowodowe 
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mające na celu zweryfikowanie rzetelności faktur VAT zakupowych 

i sprzedażowych spółki dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług 

za listopad 2011 r. Materiał dowodowy zgromadzony w postępowaniu 

podatkowym, jak i uzyskany w ramach przeprowadzonych czynności 

sprawdzających przez organy podatkowe właściwe dla ww. kontrahentów, 

nie budził wątpliwości i nie pozostawał w sprzeczności z dowodami 

przeprowadzonymi w sprawie głównej. W konsekwencji przytoczonych 

okoliczności Sąd stwierdził, że powołany przez stronę wnoszącą skargę 

o wznowienie postępowania wyrok TSUE, nie miał wpływu na zasadność oceny 

przeprowadzonego postępowania dowodowego w sprawie dokonanej przez organ 

odwoławczy, a następnie WSA w Krakowie. Rozważania TSUE nie mogą zostać w 

prosty sposób przełożone na reguły polskiego postępowania kontrolnego 

i podatkowego, ich znaczenie musi być badane w każdej konkretnej sprawie. 

Z tych względów Sąd uznał skargę o wznowienie postępowania 

sądowoadministracyjnego za bezzasadną, ponieważ wskazana podstawa 

wznowienia (wyrok TSUE z dnia 16 października 2016 r. w sprawie C-189/18) 

nie miał wpływu na treść wydanego w sprawie prawomocnego wyroku. 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 825/20 Sąd rozważał, czy wycofanie (zwrot) 

części wkładu wniesionego do spółki osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, jak wywodzi organ interpretacyjny, czy też, 

jak twierdził skarżący, jest neutralne podatkowo z uwagi na brak w u.p.d.o.f. 

przepisów dających podstawę do opodatkowania wypłat środków pieniężnych 

dokonywanych przez spółkę osobową na rzecz wspólnika z tytułu zmniejszenia 

udziału kapitałowego. Sąd podzielił stanowisko, wedle którego neutralne 

podatkowo jest wypłacenie określonej kwoty pieniężnej wspólnikowi spółki 

osobowej tytułem zwrotu (wycofania) części wkładu wniesionego do spółki 

osobowej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera w tym 

zakresie przepisów dających podstawę do opodatkowania wypłat środków 

pieniężnych z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego.  
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W wyroku sygn. akt I SA/Kr 266/20 WSA w Krakowie uchylając zaskarżoną 

indywidualną interpretację podatkową rozważał, czy wypłata posiadaczom 

gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, odszkodowania z tytułu 

rekultywacji gruntów zajętych pod tzw. wyprzedzające badania archeologiczne, 

których wykonanie jest obowiązkowym etapem poprzedzającym budowę drogi 

ekspresowej, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 120 

u.p.d.o.f. W ocenie Skarżącej, istotne znaczenie ma fakt, że badania 

archeologiczne są elementem procesu budowy drogi ekspresowej, narzuconym 

wykonawcy przepisami prawa. Odmiennego zdania był Dyrektor Krajowej 

Informacji Skarbowej, który wskazał, że badania archeologiczne jakie miały 

miejsce na gruncie rolnym nie stanowią budowy drogi w rozumieniu przepisu art. 

143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W myśl bowiem art. 4 pkt 17 

ustawy o drogach publicznych przez budowę drogi należy rozumieć wykonywanie 

połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, 

a także jego odbudowę i rozbudowę. Nie można zatem uznać, że badania 

archeologiczne stanowią inwestycję, o której mowa w art. 143 ust. 2 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. W konsekwencji, w ocenie Organu, zwolnienie 

to nie ma zastosowania do wypłat odszkodowań osobom fizycznym posiadającym 

gospodarstwo rolne, z tytułu rekultywacji gruntu w wyniku prowadzenia na tych 

gruntach przez podmiot uprawniony, inwestycji innej niż budowa drogi. W ocenie 

Sądu natomiast inwestycję dotyczącą budowy drogi należy rozumieć jako cały 

zespół czynności związanych z budową drogi, począwszy od planowania 

i przygotowania, aż do realizacji zadania w terenie. Sąd podkreślił, że jednym 

z koniecznych elementów procesu inwestycyjnego jest wykonanie badań 

archeologicznych. Obowiązek przeprowadzenia tych badań wynika wprost 

z art. 31 ust. 1a pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Z kolei 

zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wniosek 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera 

w szczególności opinie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – 

w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów. 

Trudno w takim wypadku bronić stanowiska, że takie badania są prowadzone 

w innym celu niż budowa drogi. Podmiot, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad nie ma w zakresie swoich kompetencji czy obowiązków 
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prowadzenia takich badań, o ile nie byłyby one związane z inwestycją. Nie sposób 

zatem wykazać, w jakim innym celu niż budowa dróg te badania są prowadzone. 

 

Wyrokiem sygn. akt I SA/Kr 1435/19 WSA w Krakowie oddalił skargę 

na indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą 

podatku dochodowego od osób fizycznych. Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 

dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków 

płatnika. Wskazała, że zatrudnia pracowników, którzy w umowach o pracę mają 

określone miejsce wykonywania pracy jako każdoczesne miejsce siedziby 

lub zamieszkania klienta wnioskodawcy, gdzie wnioskodawca prowadzi prace 

instalacyjne na rzecz klienta, na terytorium Polski lub Unii Europejskiej (monter, 

elektryk i pomocnik). Pracodawca pokrywa następujące, ponoszone przez 

pracowników, koszty: zakwaterowania w miejscu wykonywania pracy, przejazdu 

pracownika do miejsca wykonywania pracy oraz powrotu z tego miejsca, a także 

koszty wyżywienia. Problem przedstawiony organowi interpretacyjnemu 

sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie: Czy wartość opisanych wyżej kosztów 

pokrywanych w całości przez wnioskodawcę, stanowią dla pracownika 

niepozostającego w podróży służbowej przychód ze stosunku pracy, podlegający 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji 

czy wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest obliczać, pobierać i odprowadzać 

z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zdaniem 

wnioskodawcy, koszty te nie stanowią przychodu ze stosunku pracy 

i w konsekwencji wnioskodawca jako płatnik nie jest zobowiązany do obliczania, 

pobierania i odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób 

fizycznych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej 

stwierdził, że powyższe stanowisko spółki jest nieprawidłowe. Oddalając skargę 

Sąd wskazał, że przepisy u.p.d.o.f. nie zawierają definicji nieodpłatnych 

świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. 

Rozumienie tego pojęcia zostało jednak wypracowane w orzecznictwie (uchwała 

NSA z dnia 18 listopada 2002r., sygn. akt FPS 9/02 oraz z dnia 16 października 

2006r., sygn. akt FPS 1/06). Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem strony skarżącej, 

że przedstawione kryteria pozwalały na pominięcie jako przychodu 

z nieodpłatnych świadczeń, pokrywanych przez pracodawcę kosztów 
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zakwaterowania, dojazdów i kosztów wyżywienia w związku z koniecznością 

świadczenia pracy w ramach oddelegowania przy realizacji prac instalacyjnych na 

rzecz klientów strony skarżącej na terytorium Polski lub Unii Europejskiej. Wydatki 

ponoszone przez spółkę na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników 

w miejscu wykonywania przez nich pracy na jej rzecz, z wyłączeniem podróży 

służbowej, wydatki ponoszone na zorganizowanie dojazdu pracowników z miejsca 

zakwaterowania do miejsca wykonywania pracy oraz wydatki na wyżywienie 

pracowników będą stanowić dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 

u.p.d.o.f., podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego płatnik 

jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 

u.p.d.o.f. 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 1325/19 WSA w Krakowie rozstrzygał spór, 

czy opłaty licencyjne płacone przez skarżącą w 2013 r. za znaki towarowe 

stanowiły koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., to jest 

czy były to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo 

zabezpieczenia źródła przychodów. Organy podatkowe przedstawiły stanowisko, 

jakoby ww. koszty nie były poniesione w wyniku racjonalnie podejmowanych przez 

skarżącą gospodarczo uzasadnionych działań, a zatem nie zostały poniesione 

w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła 

przychodów. Z kolei Skarżąca zajęła stanowisko odmienne, zgodnie z którym brak 

jest podstaw do zakwestionowania związku poniesionych kosztów z osiągnięciem 

przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, a organy 

w istocie użyły argumentacji wskazującej na próbę zastosowania wobec skarżącej 

klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, która nie obowiązywała w 2013 r. 

Skarżąca podniosła również, że nawet gdyby klauzula funkcjonowała w systemie 

prawnym w 2013 r. i 2014 r., to jej zastosowanie nie mogłoby prowadzić 

do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów opłat licencyjnych, bowiem 

Spółka wykazała przesłanki biznesowe dla dokonanej restrukturyzacji. 

Sąd przyznał co do zasady rację Skarżącej, biorąc pod uwagę fakt, że klauzula 

przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a i następne o.p.) w latach 2013-2014 

nie obowiązywała. W uzasadnieniu wyroku Sąd odwołał się do treści art. 15 i art. 

https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(12)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(32)&cm=DOCUMENT
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16 u.p.d.o.p., w brzmieniu aktualnym w 2013 r. Sąd wskazał, że słusznie uznały 

organy, że za kierunkowe kryterium wykładni art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. przyjąć 

trzeba cel poniesionego kosztu. Kryterium to wiąże się z koniecznością badania 

zamiaru podatnika, czy był on skierowany na osiągnięcie przychodów 

lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła; a tym samym czy występuje 

związek przyczynowy, który wyraża się we wpływie (bezpośrednim lub pośrednim) 

ponoszonego kosztu na możliwość powstania lub zwiększenia osiąganego 

przychodu lub we wpływie na zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła. 

Zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodów mają w założeniu uwzględnić 

istotę i cel prowadzenia działalności gospodarczej, także specyfikę tej działalności, 

premiując wydatki służące jej rozwojowi i generowaniu przychodów. Stąd nawet 

takie rodzaje działań, które doraźnie powodują jedynie wydatki lub wręcz straty, 

mogą być elementem strategii gospodarczej i nie muszą stać w sprzeczności 

z działaniami w celu osiągnięcia przychodów, gdy w dalszej perspektywie mają 

służyć zwiększaniu zysków podmiotu gospodarczego. Cel fiskalny realizuje się 

wówczas w podatku należnym od zysku wypracowanego na skutek takich właśnie 

racjonalnych działań podatnika. Jasnym w obrocie gospodarczym jest, 

że poszczególne podejmowane w ramach działalności czynności, jedne 

przynoszące bezpośrednie zyski, inne mniej zyskowne lub wręcz deficytowe, albo 

stanowiące wyłącznie nakłady, składają się na ostateczny finansowo-ekonomiczny 

wynik podatnika. W rezultacie konieczne, uzasadnione i racjonalne decyzje 

gospodarcze, mające za cel osiągnięcie przychodów to także te decyzje, które 

prowadzą do zmniejszenia ryzyka gospodarczego. W związku z tym podatkowe 

kwalifikowanie określonych kosztów nie może nie uwzględniać i tego kryterium, 

które nakazuje brać pod uwagę specyfikę działań gospodarczych, a w tym 

specyfikę branży, w której działa przedsiębiorca. Działając w warunkach 

rynkowych, podatnik musi podejmować racjonalne ze swego punktu widzenia, 

oparte na ekonomicznych analizach i kalkulacjach działania zmierzające 

do uzyskania możliwie największej efektywności ekonomicznej. Działania te mogą 

również polegać na dokonywaniu określonych oszczędności, zmniejszeniu 

kosztów i wydatków, minimalizowaniu strat z określonych segmentów działalności, 

czy eliminowaniu niebezpieczeństwa ich poniesienia. W tym sensie, co do zasady, 

każde przedsięwzięcie zmierzające do zapobieżenia takiej sytuacji, powinno być 

postrzegane jako prowadzące do zachowania bądź zabezpieczenia źródła 
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przychodów, a związane z tym koszty - jako koszty uzyskania przychodów 

w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Podatnicy nie mają obowiązku tak prowadzić 

swoich interesów, by płacić jak najwyższe podatki. Sąd zauważył także, że przy 

ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek, poza wyraźnie 

wskazanymi w art. 16 ust. 1 u.p.d.p., wymaga indywidualnej oceny pod kątem 

bezpośredniego lub pośredniego związku z przychodem i racjonalnością działania 

dla osiągnięcia tego przychodu. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości 

dowody księgowe muszą być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem 

operacji gospodarczych, które dokumentują. Oznacza to, że za koszty uzyskania 

przychodu mogą być uznane tylko takie wydatki, które wynikają z rzeczywistego 

przebiegu zdarzeń gospodarczych, mających odzwierciedlenie w prawidłowych 

i rzetelnych dowodach źródłowych. W sprawie poddanej kontroli Sądu, organy 

podatkowe nie zakwestionowały poprawności formalnej dokumentacji podatkowej 

ani nie podważyły aktów notarialnych, które są dokumentami urzędowymi 

w rozumieniu ustawy Prawo o notariacie. Opisane w zaskarżonej decyzji 

czynności prawne rzeczywiście składają się na mechanizm optymalizacyjny, 

jednak żadne z dokonanych czynności nie były czynnościami pozornymi. Klauzula 

przeciwko unikaniu opodatkowania obowiązuje dopiero od 15 lipca 2016 r. Organy 

podatkowe w rozpatrywanej sprawie nie miały upoważnienia do użycia takiej 

argumentacji, jakby klauzula zapobiegająca unikaniu opodatkowania była 

stosowana, podczas gdy nie obowiązywała ona w stanie prawnym obowiązującym 

w 2013 r., mającym zastosowanie w niniejszej sprawie. Stan ten jest 

równoznaczny z zakazem pomijania przez organy podatkowe skutków 

podatkowych czynności prawnych dokonanych głównie w celu osiągnięcia 

korzyści podatkowej. Sąd musi wychodzić z założenia, że ustawodawca jest 

racjonalny. Skoro mocą ustawy nowelizującej wprowadził do ordynacji podatkowej 

określoną regulację w postaci klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, 

to oznacza, że przed nowelizacją w tej ustawie brak było przepisów w tym 

zakresie.  

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 392/20 WSA w Krakowie uchylając zaskarżoną 

indywidualną interpretację podatkową wskazał m.in., że celem dodanego 

nowelizacją art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. z października 2017 r. jest ograniczenie 

wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów kwot związanych, m.in. 
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z określonymi usługami i wartościami o charakterze niematerialnym i prawnym. 

Zasadniczym celem tej ustawy było uszczelnienie systemu podatku dochodowego 

od osób prawnych. Przeciwdziałaniu stosowaniu mechanizmów i innym formom 

agresywnej optymalizacji (w tym przeszacowywaniu, bez wykazywania 

przychodów, wartości aktywów wartości niematerialnych i prawnych) ma służyć 

m.in. wprowadzenie limitów kosztów uzyskania przychodów związanych 

z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych. Jednak ustanawiając 

wyłączenie ograniczenia limitowania wydatków, ustawodawca nie uzależnił tego 

wyłączenia od inkorporowania poniesionego wydatku wprost w cenie finalnej 

produktu. Warunkiem wyłączenia wydatku z limitowania kosztów jest, by wydatek 

ten jako koszt uzyskania przychodów był bezpośrednio związany z czynnością 

wytworzenia lub nabycia towaru lub świadczenia usługi. Wykładnia funkcjonalna 

(w tym celowościowa) ograniczenia zaliczalności do kosztów uzyskania 

przychodów (art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p.), który ma jednoznaczny związek 

z wyłączeniem tego ograniczenia (art. 15e ust. 11 u.p.d.o.p.), prowadzi 

do wniosku, że celem ograniczenia było przeciwdziałanie agresywnej 

optymalizacji, braku ekonomicznego uzasadnienia poniesionego wydatku. 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 142/20 WSA w Krakowie uchylając zaskarżoną 

interpretację indywidualną wskazał, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami 

uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów 

lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów 

wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione 

wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu 

zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają 

w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami 

uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione 

wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, 

zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Wobec powyższego, 

aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania 

przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: wydatek został poniesiony 

przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów 

majątkowych podatnika; jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego 

wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona; pozostaje 
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w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą; poniesiony 

został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może 

mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów; został właściwie 

udokumentowany, oraz nie może znajdować się w grupie wydatków, których 

zgodnie z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. 

Skarżąca fundacja na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej 

wykorzystuje samochody rajdowe. Samochody te będą przeznaczone wyłącznie 

do udziału w organizowanych (przez inne podmioty niż wnioskodawca) zawodach 

sportowych (rajdach), które odbywać się będą na trasach (drogach) ogólnie 

dostępnych, lecz zamkniętych na czas zawodów. Udział samochodu w rajdach 

będzie stanowił znaczne wsparcie marketingowo-promocyjne dla wnioskodawcy. 

Wnioskodawca będzie posiadał licencję sponsorską, co podkreśla 

wykorzystywanie samochodu rajdowego w celach promocji i reklamy 

wnioskodawcy. Samochody te posiadają elementy konstrukcyjne typowe 

dla samochodów rajdowych (klatka bezpieczeństwa, świadectwo homologacji 

dla zbiornika paliwa). Sąd stwierdził, że odpisy amortyzacyjne od wartości 

początkowej środka trwałego, jakim w niniejszej sprawie jest samochód rajdowy 

wykorzystywany dla celów reklamowych, stanowią dla wnioskodawcy koszt 

uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy. Skarżąca uprawniona 

będzie także do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na 

ubezpieczenie samochodu rajdowego do wysokości wynikającej z art. 16 ust. 1 pkt 

49 u.p.d.o.p., jak również do zaliczenia do tych kosztów całości wydatków 

związanych z używaniem samochodu; podzielić należy przy tym stanowisko 

wyrażone w skardze, że do tych ostatnich wydatków nie znajdzie zastosowania 

ograniczenie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy.  

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 1329/19 WSA w Krakowie, dokonując wykładni 

art. 12 ust. 4 pkt 11 u.p.d.o.p. wskazał, iż przepis ten stanowi nie tylko o dopłatach 

wnoszonych do spółki, ale także o kwotach i wartościach stanowiących nadwyżkę 

ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu 

i przekazanych na kapitał zapasowy. Wartości te, pomimo tego, że stanowią 

przysporzenie dla spółki przejmującej, nie są zaliczane do przychodów. Każda 

nadwyżka uzyskana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ponad 

wartość nominalną udziałów lub akcji i przekazana przy ich wydaniu na kapitał 

zapasowy, nie jest zaliczana do przychodów spółki w podatku dochodowym 

https://sip.lex.pl/#/document/16794608?unitId=art(12)ust(4)pkt(11)&cm=DOCUMENT
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od osób prawnych. Wynika to z tego, że wartość wniesionego majątku spółki 

przejmowanej może być wyższa niż wartość kapitału zakładowego kreowanego 

przez połączenie spółek.  

  

Egzekucja administracyjna 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 73/20 WSA w Krakowie podzielił pogląd zawarty 

w wyroku NSA z 6 kwietnia 2017 r. sygn. akt: II FSK 693/15 wskazując, 

iż w postępowaniu egzekucyjnym zajęciu podlega wierzytelność pieniężna 

posiadacza rachunku wobec banku, nie zaś sam rachunek bankowy, jako 

narzędzie oszczędnościowo - rozliczeniowe. Opłata egzekucyjna, o której mowa 

w art. 64 § 1 pkt 4 u.p.e.a., może być pobrana wyłącznie wówczas, gdy nastąpi 

faktyczne zajęcie wierzytelności pieniężnych. W cytowanym przepisie 

ustawodawca nie zawarł jakiegokolwiek przyzwolenia do pobierania stosownych 

opłat egzekucyjnych także wówczas, gdy dojdzie do zajęcia rachunku bankowego, 

na którym nie było jakichkolwiek środków finansowych. Przepisy u.p.e.a. 

nie przewidują opłat i kosztów za zajęcie rachunku bankowego, a jedynie 

za zajęcie wierzytelności pieniężnych. W tej sytuacji, jeżeli nie doszło do zajęcia 

wierzytelności, nie ma także podstaw do naliczenia opłaty w wysokości określonej 

w art. 64 § 1 pkt 4 u.p.e.a.  

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 275/20 WSA w Krakowie zauważył, że w razie 

wniesienia zarzutów do opisu i oszacowania wartości zajętych nieruchomości 

po terminie przewidzianym w art. 110u § 1 u.p.e.a. ustawa nie przewiduje, jakie 

rozstrzygnięcie w takiej sytuacji winien podjąć organ egzekucyjny. Sąd przyznał, 

że orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest jednolite co do określenia 

w jakiej formie należy rozstrzygać zarzuty wniesione po terminie. Sądy 

administracyjnie przyjmują jako dopuszczalne rozstrzygnięcie zarówno odmowę 

uwzględnienia zarzutu, jak i pozostawienie zarzutów bez rozpoznania, 

względnie umorzenie postępowanie w przedmiocie złożonych zarzutów albo 

nieuwzględnienie zarzutów z powodu ich wniesienia po upływie terminu. Sądy 

administracyjne akceptują również tego typu rozstrzygnięcia jak odmowa 

wszczęcia postępowania przez organ egzekucyjny I instancji w sprawie 

zgłoszonych zarzutów w związku z uchybieniem terminu do ich wniesienia. 
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We wszystkich tych przypadkach podkreśla się jednak, że uchybienie terminowi 

do wniesienia zarzutów powoduje bezskuteczność dokonanej przez stronę 

czynności procesowej, co prowadzić może do zamknięcia drogi dalszego 

postępowania. W ocenie Sądu najwłaściwszą formą rozstrzygnięcia byłoby 

stwierdzenie przez organy uchybienia terminu do złożenia zarzutów, jednak 

konsekwencje są identyczne. Wobec braku jednoznacznej regulacji w powyższym 

zakresie w u.p.e.a. Sąd uznał, że organy prawidłowo odmówiły wszczęcia 

postępowania w sprawie zarzutów do protokołu opisu i oszacowania wartości 

nieruchomości. Ostatecznie wykorzystanie tej czy innej instytucji kończącej 

postępowanie z powodów formalnych nie miało żadnego wpływu na wynik sprawy, 

ani na uprawnienia Skarżącego do weryfikowania rozstrzygnięć podjętych 

w niniejszej sprawie. 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 1448/19 WSA w Krakowie zajął stanowisko, 

iż to zobowiązany, podnosząc zarzut nieistnienia obowiązku (art. 33 pkt 

1 u.p.e.a.), powinien przedstawić dowody potwierdzające, że obowiązek 

nie istnieje. To na zobowiązanym spoczywa ciężar dowodu, ponieważ wnosząc 

zarzut egzekucyjny usiłuje doprowadzić do korzystnych dla siebie rozwiązań. 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 1101/19 WSA w Krakowie przy okazji 

rozpatrywania skargi na odmowę wszczęcia postępowania w sprawie wydania 

zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych dokonał interpretacji 

zawartego w art. 64c § 6a u.p.e.a. sfomułowania „wyegzekwowanie wykonania 

obowiązku". Zdaniem Sądu sfomułowanie to oznacza „zakończenie egzekucji 

administracyjnej” rozumianej jako podejmowanie czynności faktycznych 

zmierzających do wyegzekwowania należności przy zastosowaniu środków 

egzekucyjnych wymienionych w przepisie art. 1a pkt 12 u.p.e.a. Jednakże 

„zakończenie egzekucji” (wyegzekwowanie obowiązku objętego tytułem 

wykonawczym) nie rodzi równoczesnego skutku w postaci zakończenia 

postępowania egzekucyjnego. W rozpatrywanej sprawie organy przyjęły, 

że niezakończenie postępowania egzekucyjnego nie pozwala na wszczęcie 

postępowania w przedmiocie wydania zawiadomienia o wysokości kosztów 

egzekucyjnych. Sąd uznał za całkowicie błędne, bo organy nie rozróżniły 

postępowania egzekucyjnego od egzekucji administracyjnej.  

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/523178735/1/i-sa-kr-1448-19-ciezar-dowodu-ciazacy-na-zobowiazanym-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego...
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W wyroku sygn. akt I SA/Kr 1204/19 WSA w Krakowie stwierdził, iż zajęcie 

egzekucyjne zdefiniowane w art. 1a pkt 18 u.p.e.a. stanowi czynność organu 

egzekucyjnego, na podstawie której następuje odebranie zobowiązanemu 

swobody rozporządzania przysługującym mu prawem majątkowym. Przewidziane 

w art. 89 u.p.e.a. prawo organu egzekucyjnego do zajęcia wierzytelności 

zobowiązanego odnosi się wyłącznie do wierzytelności istniejących. Wynika 

to z treści powyższego przepisu, a w szczególności z § 2 i zawartego w nim 

wyjątku. Przewidziano bowiem w § 2, że „Zajęcie wierzytelności jest dokonane 

z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu, 

o którym mowa w § 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy 

również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, a powstaną 

po dokonaniu zajęcia z tytułu tych dostaw, robót i usług". Skoro zatem wyjątek, 

polegający na możliwości zajęcia „przyszłych" wierzytelności, odnosi 

się do przyszłych wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług, to wierzytelność 

musi istnieć w dniu dokonania tego zajęcia. 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 431/20 Sąd rozważał problem związany 

z zagwarantowaniem udziału w postępowania egzekucyjnym małżonka 

zobowiązanej w przypadku, gdy przedmiotem egzekucji jest nieruchomość 

wchodząca do wspólności majątkowej małżeńskiej. Organ egzekucyjny dopuścił 

małżonka zobowiązanej do uczestnictwa jako stronę na pierwszym etapie 

postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, wskazując go między innymi 

w tytule wykonawczym, po czym na następnym etapie postępowania całkowicie 

go pominął uznając, że w świetle art. 110b § 1 u.p.e.a. małżonek zobowiązanej 

nie jest zobowiązanym. Sąd stanowisko takie uznał za błędne i wskazał, 

że wprawdzie to na podatniku, a nie na jego małżonku ciąży odpowiedzialność 

za wynikające z zobowiązań podatkowych podatki, niemniej jednak z uwagi 

na ukształtowanie ustroju wspólności majątkowej, małżonek podatnika ponosi 

ekonomiczny ciężar długu, za który odpowiedzialność ponosi podatnik. W związku 

z tym w ocenie Sądu nie może być wątpliwości co do tego, że małżonek 

zobowiązanego w takim wypadku powinien również być adresatem czynności 

egzekucyjnych. Odpowiedzialność małżonka podatnika na etapie postępowania 

egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o art. 27c u.p.e.a. jest zbieżna 

z odpowiedzialnością samego podatnika, bo mimo, że jego zobowiązanie wynika 
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z długu małżonka i ograniczone jest do majątku wspólnego, ciężar dolegliwości 

majątkowych jest taki sam. To oznacza, że małżonek podatnika, który 

na zasadach określonych w art. 27c u.p.e.a. oraz zgodnie z art. 29 § 1 ordynacji 

podatkowej ponosi majątkowy ciężar odpowiedzialności, musi na gruncie 

postępowania egzekucyjnego dysponować taką ochroną, jak została przyznana 

samemu zobowiązanemu (podatnikowi odpowiedzialnemu za zapłatę podatku). 

 

Podatek od nieruchomości 

 

W wyroku sygn. akt I SA/Kr 438/20 WSA w Krakowie zauważył, iż zgodnie 

z art. 7 ust. 1 pkt 6 u.p.o.l. zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty 

i budynki wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania 

i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Przepis ten ustanawia 

zwolnienie podatkowe o charakterze przedmiotowym. Obejmuje ono grunty 

i budynki charakteryzujące się tym, że na podstawie decyzji wydanej przez 

właściwy do spraw ochrony zabytków organ administracji publicznej zostały 

wpisane do rejestru zabytków. Ocena zaistnienia tej przesłanki nie nastręcza 

zatem trudności. Inaczej przedstawia się kwestia ustalenia zaistnienia drugiej 

przesłanki zwolnienia, tj. "utrzymywania" i "konserwacji" gruntów i budynków 

zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, której niespełnienie było zdaniem 

organów przyczyną uznania, że warunki zwolnienia od podatku nie zostały 

spełnione. Sąd wskazał, że zachowanie się podatnika, decydujące o spełnieniu 

warunków zwolnienia podatkowego, będzie podlegało ocenie z punktu widzenia 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa ta nie wyjaśnia 

wprost, co to znaczy, że obiekt jest utrzymywany i konserwowany zgodnie 

z wymogami i zaleceniami konserwatorskimi, nie definiuje też określenia 

„utrzymanie” zabytków, definiuje natomiast pojęcie konserwacji. Zdaniem Sądu 

„utrzymanie" zabytków oznacza zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego 

otoczenia w jak najlepszym stanie i korzystanie z zabytku w sposób zapewniający 

trwałe zachowanie jego wartości. Katalog czynności, które winien podejmować 

dysponent zabytku, jest w świetle art. 5 ustawy otwarty, a literalna konstrukcja 

przesłanki „utrzymania i konserwacji budynku" nie wyklucza, iż w jej ramach 

mieszczą się także planowane w przyszłości działania podatnika, które na chwilę 
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obecną sprowadzają się do opracowania koncepcji architektonicznej 

zagospodarowania zabytku i podjęcia działań zabezpieczających. Przepisy prawa 

nie uzależniają przyznania omawianej ulgi podatkowej od prowadzenia 

określonych robót budowlanych, czy prac remontowych przy zabytku. Sam fakt 

zainicjowania zaplanowanych robót konserwatorskich spełnia przesłankę 

utrzymania konserwacji zabytku zgodnie z przepisami, a typowe prace 

konserwatorskie stanowią jeden z ostatnich etapów omawianego procesu 

utrzymania zabytku. W wyroku zwrócono również uwagę, że nie jest wymagane, 

aby celem uzyskania zwolnienia podatkowego wszelkie możliwe prace 

„utrzymania i konserwacji" zabytku były wykonane w jednym roku podatkowym, 

może się wszak okazać, że harmonogram takich prac rozkłada się na lata. Opieka 

i ochrona zabytku nie ma bowiem charakteru jednorazowego, ale stały. 

 

W wyroku sygn. I SA/Kr 32/20 WSA w Krakowie podzielił pogląd, 

że w przypadku podatników będących osobami fizycznymi sam fakt posiadania 

nieruchomości przez osobę będącą przedsiębiorcą nie jest wystarczający 

do uznania nieruchomości za związaną z działalnością gospodarczą. Konieczne 

jest ustalenie, czy nieruchomość ta wchodzi w skład przedsiębiorstwa 

prowadzonego przez tę osobę, czy też stanowi jej majątek osobisty, odrębny 

od majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wybór właściwej stawki 

podatku od nieruchomości (przyjętej dla nieruchomości związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź dla nieruchomości o innych 

funkcjach) powinien zostać poprzedzony ustaleniem, jakie nieruchomości 

związane są z aktywnością podatnika - przedsiębiorcy, a jakie należą do jego 

majątku osobistego. 
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3. Wydział II 

 

Budownictwo i nadzór architektoniczno-budowlany 

 

Kontrola sądowa w sprawach o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 315/19 Sąd przychylił się do takiej wykładni 

art. 31 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, według której, jeżeli kontrola legalności decyzji 

spowoduje uznanie przez sąd, że w sprawie zaszło naruszenie prawa 

spowodowane przyczynami innymi niż zaistnienie przesłanek wznowieniowych 

lub nieważnościowych, to nie można orzec o uchyleniu skarżonej decyzji. W takim 

przypadku Sąd powinien orzec o stwierdzeniu wydania decyzji z naruszeniem 

prawa na podstawie art. 145 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z powołanym wyżej 

art. 31 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych i wskazać w uzasadnieniu wyroku te naruszenia, 

którymi decyzja jest dotknięta. Sąd podkreślił, że obowiązek zapewnienia 

właściwych zjazdów do nieruchomości poprzez budowę lub przebudowę zjazdów 

dotychczas istniejących rozumieć należy w ten sposób, że wybudowany 

lub przebudowany w oparciu o decyzję o z.r.i.d. zjazd będzie umożliwiał 

rzeczywiste, faktyczne skomunikowanie się określonej nieruchomości z drogą 

publiczną.  

 

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 1276/19 Sąd wskazał, że przeprowadzenie 

rurociągu po zewnętrznej stronie elewacji budynku jest czynnością przekraczającą 

zakres zwykłego zarządu, wymagającą zgody wszystkich współwłaścicieli 

nieruchomości.  

 

Spełnienie wymagań określonych w § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 
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W wyroku sygn. II SA/Kr 176/20 Sąd stwierdził, że jeżeli działka budowlana 

nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, to inwestor musi wykazać się 

prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane terenu zajętego pod 

drogę, po której komunikacja z drogą publiczną ma się ma odbywać.  

 

Status strony postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia na budowę  

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 1196/19 Sąd wskazał, że dla ustalenia przymiotu 

strony w świetle art. 28 ust. 2 prawa budowlanego istotnym jest, że dany teren 

znalazł się w obszarze stosowania przepisów o zasięgu oddziaływania, a nie, 

że zostały one naruszone. Podobnie wypowiedział się Sąd w wyroku sygn. 

II SA/Kr 17/20 i II SA/Kr 42/20.  

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 774/20 Sąd wyraził pogląd, że jeżeli pozwolenie 

na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, organ winien 

ustalić krąg stron postępowania mając na uwadze oddziaływanie całego 

zamierzenia, a nie tylko jego etapów czy części. 

 

Zakres kontroli w postępowaniu wznowieniowym  

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 657/20 Sąd sporządził bardzo obszerne 

uzasadnienie, zawierające niezwykle wartościową część teoretyczną. Stwierdził, 

że w postępowaniu wznowionym w sprawie pozwolenia na budowę nie jest 

dopuszczalna zmiana projektu budowlanego ani zastąpienie dotychczasowego 

projektu nowym projektem. Rozstrzygnięcie kończące postępowanie wznowione 

nie może zatem polegać na uchyleniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany 

i jednoczesnym zatwierdzeniu innego projektu budowlanego.  

 

Nierozpoznanie wszystkich odwołań jako podstawa do stwierdzenia nieważności 

decyzji  

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 1584/19 Sąd uznał, że decyzja wydana 

po rozpatrzeniu tylko części wniesionych odwołań nie rozstrzyga sprawy 

co do istoty w całości i rażąco narusza prawo. Z kolei w wyroku sygn. 
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II SA/Kr 574/20 Sąd dostrzegając z urzędu uchybienie organu II instancji 

polegające na nierozpoznaniu wszystkich odwołań wniesionych od decyzji organu 

instancji, uchylił zaskarżoną decyzję.  

 

Rozpoczęcie robót budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 298/20 Sąd dokonał wykładni art. 32 ust. 4a prawa 

budowlanego, wskazując że przystąpienie do robót budowlanych przed 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzi do umorzenia 

postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę jako 

bezprzedmiotowego na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. 

 

Skutki wydania postanowienia o wznowieniu postępowania przez tę samą osobę 

co postanowienia o sprostowaniu decyzji objętej wnioskiem o wznowienie.  

 

W sprawie do sygn. II SA/Kr 1564/19 Sąd uznał, że skoro sprostowanie 

decyzji dokonane przez pracownika organu dotyczyło elementów, które 

niewątpliwie stanowiły oczywistą omyłkę, to w ocenie Sądu nie można mówić, 

że brała ona udział w wydaniu decyzji. Nie istniały więc przeszkody prawne, 

aby rozpatrywała ona wniosek o wznowienia postępowania. Do odmiennych 

wniosków doszedł Sąd w podobnej sprawie do sygn. II SA/Kr 1561/19.  

 

Kwalifikacja budynku jako budynku gospodarczego - art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo budowlane  

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 892/20 Sąd ocenił, że sam fakt zrealizowania 

w budynku o powierzchni mniejszej niż 35m2 instalacji elektrycznej, centralnego 

ogrzewania, wykonanie łazienek, doświetlenie pomieszczeń oknami balkonowymi, 

a także podzielenie obiektu na dwa pomieszczenia wewnętrzną ścianą murowaną 

- nie może być przesądzający przy przyjmowaniu kwalifikacji prawnej 

realizowanego obiektu jako budynku mieszkalnego, nie gospodarczego. 

 

Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w świetle postępowania 

naprawczego prowadzonego w trybie art. 50-51 ustawy Prawo budowlane  
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W wyroku sygn. II SA/Kr 11/20 sąd, działając w ramach związania 

wykładnią prawa dokonaną przez NSA, stwierdził, że w postępowaniu 

naprawczym prowadzonym na podstawie przepisów art. 50 - 51 ustawy Prawo 

budowlane okoliczność, czy inwestor posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (art. 3 pkt 11 tej ustawy) ocenia się na datę 

samowolnego wykonywania robót budowlanych. 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 47/20 Sąd wskazał, że organ nadzoru 

budowlanego przed wydaniem decyzji w trybie art. 51 prawa budowlanego 

powinien zbadać, czy jej adresat posiada prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. Nie ma bowiem podstaw prawnych do tego, aby z kompetencji 

organów nadzoru budowlanego prowadzących postępowanie w trybie przepisów 

art. 50-51 ustawy wyłączyć uprawnienie do badania, czy inwestor posiada prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

 

Charakter opłaty legalizacyjnej 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 1556/19 Sąd wskazał, że każde przekroczenie 

terminu wyznaczonego do uiszczenia opłaty legalizacyjnej musi skutkować 

nałożeniem obowiązku rozbiórki - nawet wtedy, gdy inwestor opłatę taką później 

uiścił. 

 

Obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo budowlane) 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 59/20 Sąd wyjaśnił, że na zabudowę zagrodową 

składa się zawsze dom mieszkalny, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych 

rolnika i jego rodziny oraz zabudowania gospodarcze, pozostające w związku 

z prowadzonym gospodarstwem rolnym. W myśl art. 553 kodeksu cywilnego 

za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, 

budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią 

lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi 

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Z brzmienia tego przepisu wynika zatem, 
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że ustawodawca odnosi kryterium całości gospodarczej tylko do związków między 

składnikami materialnymi. 

 

Prowadzenie robót budowlanych po wydaniu postanowienia o ich wstrzymaniu 

(decyzje wydane na podstawie art. 50a ustawy Prawo budowlane) 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 332/20 Sąd wyjaśnił, że nakaz wstrzymania 

prowadzenia robót budowlanych określony w postanowieniu przewidzianym 

w art. 48 ust. 2 prawa budowlanego nie może obejmować takich robót 

budowlanych, które zmniejszają zakres zaistniałej samowoli budowlanej lub które 

samowolę taką całkowicie usuwają. 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 1250/16 Sąd ocenił, że roboty budowlane, które 

zrealizował inwestor, tj. 4 - centymetrowa wylewka betonowa z okładziną 

podłogową oraz postawienie dwóch ścianek działowych wydzielających łazienkę - 

nie stanowiły przebudowy w rozumieniu Prawa budowlanego. Nie sposób bowiem 

kwalifikować wykonanych prac jako ingerujących w konstrukcję obiektu 

budowlanego, prowadzących zarazem do zmiany parametrów użytkowych 

lub technicznych istniejącego budynku. 

 

Rozbiórka ogrodzenia zrealizowanego niezgodnie z zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 542/20 Sąd podzielił stanowisko organu, 

że w odniesieniu do ogrodzenia, które nie wymagało ani pozwolenia na budowę, 

ani zgłoszenia mogą być stosowane przepisy art. 50 ust. 1 pkt 2 lub pkt 4 in fine 

ustawy Prawo budowlane, a także art. 51 ust. 7 tej ustawy, jeżeli roboty 

budowlane zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 

lub pkt 4 in fine. Stan zgodności z prawem w rozumieniu art. 50 ust. 1 pkt 4 i art. 

51 ust. 1 pkt 2 ustawy oznacza również zgodność z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Zaświadczenia o samodzielności lokalu 

 

Przedmiotem oceny sądu w sprawie sygn. II SA/Kr 88/20 było 

postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokali – 

komórki lokatorskiej i boksu garażowego. Zdaniem sądu pomieszczenia 

te pozostają w faktycznym, funkcjonalnym związku z lokalami mieszkalnymi, 

w związku z czym nie można ich uznać za samodzielne. W ogóle nie można ich 

kwalifikować jako „lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele 

inne niż mieszkalne", gdyż brak jest w ogóle innego celu, który byłby odrębny 

od celu mieszkaniowego (zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych) i któremu można 

by przypisać walory autonomiczności i samoistności. 

W wyrokach sygn. II SA/Kr 550/20 oraz II SA/Kr 376/20 Sąd wskazał, 

że wykładnia celowościowa art. 2 ust. 1b ustawy o własności lokali prowadzi 

do wniosku, że nie chodzi w nim o datę wybudowania budynku, lecz o datę 

powstania lokalu będącego przedmiotem oceny w trybie wydawania zaświadczeń. 

 

Kara za samowolne przystąpienie do użytkowania 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 427/20 Sąd podniósł, że w aktualnym 

orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego zwraca się uwagę, 

że obowiązek powstrzymania się od użytkowania bez wcześniejszego wykonania 

obowiązków wynikających z art. 54 i 55 prawa budowlanego dotyczy zarówno 

inwestora, który roboty budowlane wykonał legalnie, jak i tego inwestora, który 

zbudował obiekt budowlany bez wymaganego pozwolenia na budowę 

lub zgłoszenia albo z istotnymi odstępstwami, wobec czego nie ma możliwości 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, bądź skutecznego 

dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy bez wcześniejszego 

przeprowadzenia procedury legalizacyjnej. 

 

Z kolei w sprawie sygn. II SA/Kr 1121/20 Sąd opowiedział się za poglądem 

prezentowanym w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 

2019 r. w sprawie II OSK 1972/17, który stwierdził, że kary, o której mowa w art. 57 

ust. 7 ustawy Prawo budowlane, nie można wymierzyć, gdy toczy 

się postępowanie legalizacyjne lub naprawcze. 
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Wykładnia przepisu art. 47 ust. 2 ustawy Prawo budowlane  

 

Kontroli sądu w sprawie do sygn. II SA/Kr 826/20 została poddana decyzja 

o umorzeniu postępowania w sprawie niezbędności wejścia do sąsiedniego 

budynku znajdującego się na nieruchomości. Sąd krytycznie ocenił stanowisko 

organu odwoławczego, że skoro określony w decyzji o pozwoleniu na budowę 

teren inwestycji nie obejmuje działki, na której znajduje się budynek, w którym 

miałaby być wykonana inwentaryzacja, to cel wejścia do sąsiedniego budynku, 

polegający na wykonaniu inwentaryzacji, nie może być uznany ani za prace 

przygotowawcze ani roboty budowlane, na które udzielono pozwolenia 

na budowę. Sąd wyjaśnił, że wskazane w przepisie art. 47 ust. 1 prawa 

budowlanego „wykonanie prac przygotowawczych lub robót budowlanych" odnosi 

się do inwestycji objętej pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Jeżeli inwestor 

planuje roboty budowlane polegające na rozbiórce kamienicy posadowionej 

na swojej nieruchomości, ale w granicy z sąsiednią nieruchomością i twierdzi, 

że prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie rozbiórki wymaga inwentaryzacji 

lokali położonych w przylegającym budynku, to wadliwe jest twierdzenie organu, 

że wniosek nie spełniał kryteriów zezwalających na wszczęcie podstępowania 

i postępowanie było bezprzedmiotowe. 

 

Prawo budowlane w zaborze austriackim 

 

 W sprawie sygn. II SA/Kr 1548/19 Sąd kontrolował wydaną na podstawie 

art. 51 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 51 ust. 7 ustawy Prawo budowlane decyzję 

organu nadzoru budowlanego odmawiającą nakazania wykonania określonych 

czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót 

budowlanych do stanu zgodnego z prawem. W uzasadnieniu wyroku Sąd 

przywołał i przeanalizował akty prawne regulujące kompleksowo problematykę 

budownictwa na terenie dawnego zaboru austriackiego: 1) ustawę z dnia 

28 kwietnia 1882 r., zawierająca przepisy budowlane dla gmin miejskich 

w brzmieniu ustawy z dnia 15 maja 1907 r., 2) ustawę budowniczą 

dla znaczniejszych miejscowości w Królestwie Galicji i Lodomerji wraz z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem z dnia 4 kwietnia 1889 r. w brzmieniu ustaw z dnia 
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14 lipca 1898 r. i z dnia 15 maja 1907 r., 3) ustawę budowniczą dla wsi 

i pomniejszych miast i miasteczek z dnia 13 października 1899 r. w brzmieniu 

ustaw z dnia 15 maja 1907 r. i z dnia 22 czerwca 1909 r. Przepisy budowlane 

(budownicze) dla gmin miejskich zawierała ustawa z dnia 28 kwietnia 1882 r. 

zmieniona ustawą z dnia 15 maja 1907 r., 4) ustawę budowniczą 

dla znaczniejszych miejscowości w Królestwie Galicji i Lodomerji wraz z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem z dnia 4 kwietnia 1889 r. w brzmieniu ustaw z dnia 

14 lipca 1898 r. i z dnia 15 maja 1907 r., (dostępne w zbiorach Biblioteki 

Jagiellońskiej pod adresem: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/218801/editio

n/207371#structure). Wyżej cytowane przepisy uchylone zostały rozporządzeniem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie 

budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1928 r. nr 23 poz. 202).  

 

Zagospodarowanie przestrzenne - warunki zabudowy 

 

Dostęp do drogi publicznej 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 581/19 Sąd wskazał, że służebność czasowa 

nie zapewnia realnej, faktycznej obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji 

i dlatego nie stanowi odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, wymaganego 

przepisem art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 

W sprawach sygn. II SA/Kr 1384/19 oraz II SA/Kr 1387/19 Sąd przyjął, 

że inwestor jako współwłaściciel działki, bez względu na to czy drugi 

współwłaściciel wyraża na to zgodę czy też nie, ma prawo z nieruchomości 

korzystać zgodnie z jej przeznaczeniem. 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 843/19 uchylającym zaskarżone decyzje 

ustalające warunki zabudowy dla budowy trzech budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, którymi na inwestora nałożono obowiązek przebudowy odcinka 

ulicy, Sąd podzielił stanowisko skarżącego, że gminna działka drogowa jako 

potencjalnie przeznaczona na inwestycję celu publicznego nie powinna być objęta 

terenem wnioskowanej zabudowy o bezsprzecznym walorze inwestycji prywatnej.  
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Z kolei w wyroku sygn. II SA/Kr 683/19 Sąd wskazał, że w myśl art. 2 pkt 14 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym alternatywnym 

dostępem do drogi publicznej jest dostęp do niej przez drogę wewnętrzną. W tym 

przypadku nie jest wymagany żaden tytuł prawny uprawniający do korzystania 

z drogi wewnętrznej.  

 

Przepisy odrębne z art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 581/19 zaskarżona została decyzja o ustaleniu 

warunków zabudowy zawierająca warunek o ewentualnej konieczności zwrócenia 

się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w przypadku stwierdzenia 

chronionych gatunków) o wydanie zgody na odstępstwa od zakazów 

wymienionych w rozporządzeniach dotyczących ochrony gatunkowej roślin oraz 

zwierząt oraz ustalenia rekompensaty przyrodniczej (art. 56 ust. 2 ustawy 

o ochronie przyrody). Sąd uchylając decyzje organów obu instancji wyjaśnił, 

że to na organach administracji publicznej, a nie na inwestorze spoczywa 

wskazanie, czy i w jaki sposób chronić określony gatunek na terenie danej 

inwestycji. Należy to także uczynić na wstępnym etapie inwestycji, bowiem 

wymaga tego także kwestia lojalności państwa w stosunku do obywatela i zasada 

budowania zaufania do działalności organów państwa.  

 

Związanie organu wnioskiem inwestora 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 1133/19 Sąd wyraził pogląd, że jeżeli zamierzenie 

inwestycyjne w zakresie wnioskowanych przez inwestora parametrów nie może, 

w ocenie organu, być w decyzji ustalone, organ powinien odmówić ustalenia 

warunków zabudowy a nie ustalać warunki zabudowy dla przedsięwzięcia, jakiego 

inwestor nie zamierza realizować. 

 

Interpretacja pojęcia „frontu działki” 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 686/20 Sąd wyjaśnił, że o zakwalifikowaniu danej 

części działki jako frontu nie decyduje fizyczne przyleganie działki do drogi 
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publicznej, lecz wybór inwestora w zakresie szlaku komunikacyjnego, którym 

ma odbywać się dojazd do drogi publicznej. 

 

Powielenie stanowiska Zespołu Urbanistycznego powołanego przez Prezydenta 

Miasta 

 

Wyrok w sprawie sygn. II SA/Kr 1274/19 jest jednym z wielu, w których 

WSA w Krakowie odniósł się krytycznie do roli, jaką przy ustalaniu warunków 

zabudowy pełni Zespół Urbanistyczny powołany przez Prezydenta Miasta. 

Ze stanowiska Zespołu Urbanistycznego znajdującego się w aktach wynika, 

że już na tym etapie ustalono warunki zabudowy, które następnie zostały niemal 

dosłownie „przepisane" w sporządzonej przez urbanistę analizie urbanistyczno - 

architektonicznej. To może sugerować, że analiza nie spełnia wymagań 

wynikających z rozporządzenia wykonawczego, dlatego, że jej autorka miała 

jedynie uzasadnić parametry nowej zabudowy przyjęte przez Zespół 

Urbanistyczny. 

 

Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji już zrealizowanych 

 

W orzecznictwie WSA w Krakowie konsekwentnie prezentowany jest 

pogląd, że ustalenie warunków zabudowy dla już zrealizowanych obiektów 

budowlanych możliwe jest jedynie w przypadku toczącego się przed organami 

nadzoru budowlanego postępowania legalizacyjnego. Tytułem przykładu można 

wskazać na wyrok jaki zapadł w sprawie sygn. II SA/Kr 615/19. 

 

Zabudowa zagrodowa 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 356/19 przedmiotem kontroli sądu była decyzja 

odmawiająca ustalenia warunków zabudowy na cele realizacji budynku 

mieszkalno-gospodarczego i budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej, 

związanej z gospodarstwem pszczelarskim. Organy ustaliły, że wnioskodawcy 

posiadają w formie dzierżawy, na terenie kilku różnych gmin grunty rolne o pow. 

1,088 ha, ale grunty te nie stanowią funkcjonalnie połączonej całości, 

ale funkcjonują niezależnie od siebie. Uchylając decyzje obydwu organów 
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Sąd stwierdził, że wniosek skarżących powinien być rozpatrywany 

przy uwzględnianiu stanowiska, że powierzchnia gospodarstwa rolnego związana 

z zabudową nie musi być położona w tej samej gminie, na terenie której 

planowana jest zabudowa. Od powyższego wyroku zostało złożone zdanie 

odrębne, w uzasadnieniu którego podniesiono, że przepis art. 61 ust.1 pkt 4) 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako wyjątek od zasady 

powinien być poddany wykładni ścieśniającej oraz że zebrany w sprawie materiał 

dowodowy nie pozwala na dokonanie ustalenia, że wnioskodawcy, którzy 

są pracującymi lekarzami, prowadzą osobiście gospodarstwo rolne. Autor zdania 

odrębnego stwierdził, że brak jest realnego związku między dzierżawionymi przez 

skarżących na terenie całego kraju gruntami rolnymi i budową przedmiotowego 

siedliska. Ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy zagrodowej przy tylko 

formalnym legitymowaniu się przez wnioskodawców umowami dzierżawy gruntów 

rolnych, bez wykazania, że rzeczywiście gospodarstwo rolne prowadzą, byłoby 

obejściem prawa.  

 

Wygaśnięcie decyzji WZ 

 

W wyroku do sygn. II SA/Kr 1489/19 Sąd uznał, że decyzja o ustaleniu 

warunków zabudowy wygasa z dniem wejścia w życie uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie w dniu 

jej podjęcia. Nadto Sąd wyjaśnił, że stwierdzenie wygaśnięcia decyzji winno 

dotyczyć całej decyzji, a nie poszczególnych fragmentów. 

 

Odmienny pogląd został zaprezentowany w wyroku sygn. II SA/Kr 201/20, 

w którym sąd, przytaczając stanowisko zaprezentowane przez WSA w Krakowie 

we wcześniejszym wyroku sygn. II SA/Kr 215/19, wskazał, że momentem 

relewantnym jest już data uchwalenia planu.  

 

Inwestor jako dysponent wniosku  

 

Sprawa poddana rozstrzygnięciu sądu sygn. II SA/Kr 69/20 została 

zainicjowana przez Prokuratora, który zaskarżył, wydaną na skutek cofnięcia 

wniosku na etapie postępowania odwoławczego, decyzję SKO o uchyleniu decyzji 
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w sprawie ustalenia warunków zabudowy i o umorzeniu postępowania przed 

organem I instancji. Sąd oddalając skargę wskazał, że postępowanie w sprawie 

ustalenia warunków zabudowy może się toczyć wyłącznie na wniosek 

zainteresowanego inwestora. 

 

Ustalenie warunków zabudowy dla „części działki” 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 874/19 Sąd zakwestionował możliwość ustalenia 

warunków zabudowy „na części działki”. Ustalenie warunków zabudowy odnosi się 

do działki objętej wnioskiem jako całości, nie zaś jedynie tej jej części, która 

w wyniku realizacji inwestycji będzie faktycznie zabudowana (lub w inny 

niż dotychczas sposób zagospodarowana). 

 

Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowania 

 

Odszkodowanie za wywłaszczenie 

 

W wyrokach sygn. II SA/Kr 1247/19, II SA/Kr 358/20, II SA/Kr 366/20, 

II SA/Kr 271/20, II SA/Kr 854/20, II SA/Kr 74/20 i II SA/Kr 537/20 Sąd wskazał, 

że art. 129 ust. 5 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami może mieć 

zastosowanie także do stanów faktycznych zaistniałych przed wejściem w życie 

ustawy i może być podstawą do orzekania o odszkodowaniu dotąd nieustalonym, 

jednakże pod warunkiem, że było ono należne wedle ówczesnego prawa, przy 

czym o odszkodowanie może wystąpić wyłącznie „osoba wywłaszczona", a nie jej 

następcy prawni.  

 

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 43/20 Sąd podzielił stanowisko organów, że skoro 

roszczenie odszkodowawcze uległo przedawnieniu w świetle przepisów dekretu 

z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości 

niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (w tym art. 39), 

to art. 129 ust. 5 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie ma w sprawie 

zastosowania.  
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Zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a. 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 172/20 Sąd stwierdził, że skoro o zmianę decyzji 

zobowiązującej do dostarczenia nieruchomości zamiennej tytułem odszkodowania 

za wywłaszczoną nieruchomość ubiegają się spadkobiercy adresata decyzji 

dotychczasowej, to wymóg tożsamości stron stoi na przeszkodzie uwzględnieniu 

podania skarżących. 

 

Zakres odszkodowania 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 209/20 Sąd oddalił skargę uznając, że żaden 

obowiązujący przepis prawa nie przewiduje przyznania w drodze administracyjnej 

odszkodowania za roboty budowlane (przeniesienie ogrodzenia), które mają być 

wykonane na działkach niebędących przedmiotem wywłaszczenia. 

 

Waloryzacja odszkodowania 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 145/20 Sąd kontrolował legalność decyzji, którą 

organ II instancji uchylił decyzję organu I instancji o waloryzacji odszkodowania 

i umorzył postępowanie przed organem I instancji, uznając, że waloryzacja 

odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją administracyjną jest czynnością 

techniczno-obrachunkową. Sąd nie podzielił tego stanowiska, przytoczył poglądy 

wyrażone w wyrokach NSA i przyjął, że sprawa waloryzacji podlega rozpoznaniu 

w postępowaniu administracyjnym i rozstrzygnięciu w drodze decyzji 

administracyjnej. Odmienny pogląd został zaprezentowany w wyroku sygn. 

II SA/Kr 738/20. Sąd ocenił, że nie ma podstawy prawnej do orzekania w drodze 

decyzji administracyjnej o waloryzacji uprzednio ustalonego odszkodowania 

za wywłaszczenie nieruchomości. Sąd wskazał, że w świetle art. 129 ust. 1 i 5 

ustawy o gospodarce nieruchomościami wyłącznie sprawa ustalenia 

odszkodowania jest sprawą administracyjną należącą do drogi jurysdykcyjnego 

postępowania administracyjnego. Decyzja ustalająca odszkodowanie 

nierozerwalnie wiąże się z procesem konkretyzacji prawa i proces ten kończy. 

Po jej wydaniu w obrocie prawnym pojawia się w pełni skonkretyzowana 
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wierzytelność odszkodowawcza (roszczenie) i zarazem rozpoczyna się etap 

wykonywania prawa, w ramach którego co do zasady powinna nastąpić już tylko 

czynność faktyczna – spełnienie świadczenia. Na tym etapie nie ma już miejsca 

na jurysdykcję, a w szczególności nie ma miejsca na jurysdykcję administracyjną. 

Waloryzacja odszkodowania stanowi czynność faktyczną, techniczno-

obrachunkową dokonywaną przez podmiot zobowiązany do zapłaty 

odszkodowania na etapie spełnienia przez niego świadczenia. 

 

Pas technologiczny 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 1348/19 Sąd przyjął, że skoro w art. 124 ust 1 

u.g.n. mowa jest jedynie o zakładaniu urządzeń szczegółowo tam wyliczonych, 

to brak jest podstaw do przyjęcia, że celem ustawodawcy było również objęcie 

hipotezą tego przepisu pasa technologicznego w sąsiedztwie urządzeń.  

 

Spełnienie warunku z art. 124 ust. 1 u.g.n. w zakresie zgodności z ustaleniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 1551/19 Sąd podzielił stanowisko wyrażone 

w wyroku NSA z dnia 7 listopada 2019 r. (sygn. I OSK 452/18), który wskazał, 

że obowiązujące przepisy prawa, dla spełnienia wynikającej z art. 124 ust. 1 u.g.n. 

przesłanki zgodności zamierzenia inwestycyjnego z planem miejscowym, 

nie wymagają zaznaczenia konkretnego przebiegu danej sieci w części graficznej 

planu lub wymienienia jej z nazwy w konkretnym przepisie planu.  

W wyroku sygn. II SA/Kr 669/20 Sąd opowiedział się za ścieśniającą 

interpretacją art. 124 ust. 1 ustawy. Powołując się na wyrok NSA sygn. I OSK 

2588/17 wskazał, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aby 

stwarzać podstawę do zastosowania instytucji z art. 124 ust. 1 u.g.n., musi nie 

tylko dopuszczać realizację celu publicznego, ale też w sposób precyzyjny 

określać lokalizację takiej inwestycji, poprzez wskazanie nieruchomości, przez 

które ma ona przebiegać oraz granic terenu, jaki może być pod nią zajęty. 
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Art. 216 u.g.n. 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 1172/19 Sąd uznał, że nie ma podstaw prawnych 

do prowadzenia postępowania administracyjnego o zwrot nieruchomości 

na podstawie przepisów rozdziału 6 działu III u.g.n. w sytuacji, w której grunty 

wydzielone pod budowę ulic przeszły na własność gminy na podstawie 

art. 10 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Skutek 

przejścia własności nastąpił bowiem nie na podstawie decyzji administracyjnej, 

lecz z mocy samego prawa, zaś stan taki nie uzasadnia stosowania art. 136 ust. 3 

u.g.n., ani wprost, ani odpowiednio.  

 

Inwestycja celu publicznego – warunek działań o znaczeniu lokalnym, 

ponadlokalnym, czy krajowym 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 1427/19 Sąd uznał, że jakkolwiek budowa sieci 

kanalizacyjnej stanowi realizację celu określonego w art. 6 pkt 3 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, to jednakże skoro do sieci tej ma zostać 

dołączona - w inny sposób niż dotychczas - wyłącznie jedna działka, która 

zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, to nie można uznać, 

aby przedmiotowe zamierzenie miało służyć jakiejkolwiek społeczności. 

 

Rozpoznanie sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, a tytuł prawny Skarbu 

Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego 

 

W szeregu wyrokach WSA w Krakowie konsekwentnie przyjmuje, 

że w sytuacji gdy w dacie orzekania przez organy objęta wnioskiem nieruchomość 

nie stanowi już własności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

jej zwrot jest niemożliwy. W takim przypadku składy orzekające wykluczają 

konieczność przeprowadzenia postępowania w przedmiocie spełnienia 

pozostałych przesłanek zbędności nieruchomości na cel wywłaszczenia 

(sygn. II SA/Kr 1530/19, II SA/Kr 562/20, II SA/Kr 562/20, II SA/Kr 563/20, 

II SA/Kr 382/20). 
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Wniosek o zwrot nieruchomości „dowłaszczonej” 

 

W sprawach sygn. II SA/Kr 1284/19, II SA/Kr 1418/19 Sąd podzielił 

stanowisko organów, że zwrotowi w trybie przepisu art. 136 u.g.n. nie podlega 

nieruchomość „dowłaszczona” bez uprzedniego zwrotu nieruchomości pierwotnie 

wywłaszczonej. 

  

Zwrot nakładów przy zwrocie wywłaszczonej nieruchomości 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 300/20 Sąd przychylił się do poglądu NSA 

zawartego w wyroku sygn. I OSK 1323/13, że wskazane w art. 140 ust. 4 u.g.n. 

zwiększenie wartości nieruchomości na skutek działań podjętych bezpośrednio 

na nieruchomości, powiększające wysokość odszkodowania zwracanego 

Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego przez byłego 

właściciela lub jego spadkobierców, określonego według zasad wskazanych 

w art. 140 ust. 2 tej ustawy, może obejmować tylko te nakłady, które zostały 

poczynione dla realizacji celu, na rzecz którego nastąpiło wywłaszczenie. 

Zwiększenie wartości nieruchomości spowodowane nakładami nie związanymi 

z realizacją celu wywłaszczenia, nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu 

wysokości odszkodowania. 

 

Zastosowanie art. 136 ust. 3b u.g.n. 

 

W stanie faktycznym sprawy przedstawionym w wyroku sygn. 

II SA/Kr 299/20 organ zawiesił z urzędu postępowanie odwoławcze w sprawie 

zwrotu udziału przypadającego zmarłemu wnioskodawcy oraz rozpoznał 

odwołanie od pozostałej części decyzji Starosty. Sąd wyjaśnił, że w myśl art. 136 

ust. 3b u.g.n., gdy zostało zgłoszone więcej niż jedno żądanie zwrotu udziału 

w wywłaszczonej nieruchomości lub w jej części, starosta prowadzi jedno 

postępowanie dotyczące wszystkich żądań. W przepisie tym można upatrywać 

wyłączenia generalnej możliwości rozstrzygania sprawy w części – wszak wydanie 

decyzji częściowej pośrednio powoduje ten skutek, że organ nie prowadzi 

już jednego, lecz kilka postępowań w sprawie (a taki stan narusza art. 136 ust. 3b 

u.g.n.). Uprzednia decyzja „częściowa" wydana w odniesieniu do niektórych 
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uczestników po uzyskaniu waloru ostateczności lub nawet prawomocności 

formalnie nie tworzyłaby wprawdzie stanu rei iudicatae w stosunku do pozostałych 

uczestników, ale niewątpliwie silnie oddziaływałaby na następcze rozstrzygnięcie 

wobec nich – ich prawa procesowe doznawałyby zatem de facto istotnego 

ograniczenia. 

 

Zastosowanie art. 129 ust. 5 pkt 3 u.g.n., gdy nastąpiło pozbawienie prawa 

do nieruchomości, jednakże obowiązujące w tym czasie przepisy nie przewidywały 

za to jakiejkolwiek rekompensaty finansowej 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 538/20 Sąd jednoznacznie opowiedział 

się za stosowaniem art. 129 ust. 5 pkt 3 u.g.n. i przyznaniem odszkodowania 

także w sytuacji, gdy nastąpiło pozbawienie prawa do nieruchomości, jednakże 

obowiązujące w tym czasie przepisy nie przewidywały za to jakiejkolwiek 

rekompensaty finansowej. 

 

Ochrona środowiska i ochrona przyrody 

 

Prawo ochrony środowiska 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 1236/19 przedmiotem kontroli sądu była decyzja 

wydana na podstawie art. 276 ust. 1, art. 288 ust. 1 pkt 2, art. 292 ustawy Prawo 

ochrony środowiska, którą wymierzono opłatę za korzystanie ze środowiska 

z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2017. Sąd uznał, 

że uchwała NSA z dnia 12 grudnia 2011 r. w składzie 7 sędziów sygn. II OPS 

2/11, pomimo uchylenia art. 193 ust. 4 p.o.ś. jest nadal aktualna. Ocenił, że dla 

rozstrzygnięcia sprawy znaczenie mają okoliczności związane z przyczynami 

nieuzyskania w 2017 r. pozwolenia wodnoprawnego, o które skarżąca wystąpiła 

5 stycznia 2017 r. 

 

W wyroku II SA/Kr 932/19 Sąd dokonał wykładni art. 2 pkt 3 ustawy 

o odpadach i stwierdził, że aby glebę (masy ziemi) wykluczyć ze stosowania 

przepisów ustawy o odpadach organ winien ustalić, że została ona wydobyta 

w trakcie budowy obiektu budowlanego oraz że jest składowana na terenie, 
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na którym prowadzone są prace objęte pozwoleniem na budowę wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Podobne 

stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku sygn. 

II SA/Kr 78/19. 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 834/20 istota sporu w sprawie sprowadzała 

się do oceny, czy nawiezienie na działkę skarżącego odpadów (masy ziemne) 

stanowiło składowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym 

w rozumieniu art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach, czy też było odzyskiem odpadów 

w procesie odzysku R5 zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. Zdaniem sądu samo przemieszczenie ziemi 

z działki stanowiącej własność skarżącego, na inną (sąsiednią) działkę mogło być 

pozbawione cechy „pozbywania się czegoś niepotrzebnego", stanowiąc jedynie 

dozwolone w ramach uprawnień właścicielskich (art. 140 k.c.) korzystanie 

z własnej rzeczy w przyjęty przez właściciela sposób. Sąd uznał, że nie można 

wykluczać, że celem utworzenia wskazywanej przez skarżącego winnicy 

niezbędne było uprzednie utwardzenie nawiezionej ziemi. 

 

Nasadzenia zastępcze – ustawa o ochronie przyrody 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 1283/19 istotą sporu było to, czy przesadzenie 

drzewa w inne miejsce niż wskazane w decyzji może być w każdym przypadku – 

niezależnie od okoliczności sprawy i przyczyn takiego stanu rzeczy – utożsamiane 

z niewykonaniem nasadzeń zastępczych w rozumieniu art. 84 ust. 7 u.o.p. Organy 

obu instancji przyjęły, że tak. Sąd stanowiska tego nie podzielił. 

 

Sprawozdanie zerowe w świetle przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 

 

W ocenie sądu przedstawionej w wyroku sygn. II SA/Kr 1331/19 wykładnia 

literalna i systemowa przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

uprawnia do przyjęcia, że podmiotem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy 

jest podmiot, który na podstawie udzielonego mu zezwolenia na prowadzenie 
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działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych faktycznie podjął działalność objętą zezwoleniem. 

 

Uchwała kierunkowa 

 

W szeregu spraw poddanych kontroli WSA w Krakowie przedmiotem skargi 

gminy były rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwał 

w sprawie ustalenia kierunków działań dla prezydenta miasta.  

W wyrokach sygn. II SA/Kr 1578/19, II SA/Kr 1579/19, II SA/Kr 1580/19, 

II SA/Kr 1582/19, II SA/Kr 306/20 składy orzekające przyjęły, że art. 18 ust. 2 pkt. 

2 ustawy o samorządzie gminnym, wskazujący że do wyłącznej właściwości rady 

gminy należy stanowienie o kierunkach działania wójta, nie obejmuje 

podejmowania przez radę gminy uchwał, w których wydaje się polecenia 

dotyczące konkretnego sposobu załatwienia danej sprawy przez prezydenta 

 

Sprzeciw wobec rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 30/20 Sąd ocenił, że wniesienie sprzeciwu 

na podstawie art. 152 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, który 

obliguje organ do złożenia sprzeciwu wobec zgłoszenia rozpoczęcia eksploatacji 

instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny, jeżeli jej eksploatacja 

powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości 

środowiska było prawidłowe. Z rozporządzenia nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły oraz uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. nr XXIX/415/16 

w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Kraków, które zachowały moc także 

po wejściu w życie „nowego" prawa wodnego (art. 565 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310) wynika zakaz 

wprowadzania do ziemi ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych, 

o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy, obejmujący swym zakresem 

przedmiotowym obszary aglomeracji w regionie wodnym Górnej Wisły. W ocenie 

sądu brak przepisów przejściowych w odnośnych aktach prawa miejscowego 

oznacza, że relewantna norma zakazująca wprowadzania do ziemi ścieków działa 
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wprost, a w szczególności cezurą jej stosowania nie jest data udzielenia 

pozwolenia na budowę; innymi słowy nie ma podstaw do wyłączenia 

jej stosowania tylko z tego powodu, że pozwolenie na budowę zostało wydane 

wcześniej. Przeciwnie, to właśnie takie wyłączenie wymagałoby wyraźnej regulacji 

intertemporalnej. 

 

Prawo wodne  

 

Status Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji po wejściu w życie 

nowego prawa wodnego 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 545/20 Sąd stwierdził, że skoro określona działka, 

zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów, jest własnością Skarbu Państwa 

w użytkowaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, to organ 

prowadzący postępowanie prawidłowo uznał Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w likwidacji za stronę postępowania, do której skierował zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania i której doręczył wydaną decyzję. Działka stanowi rów 

i nie zawiera się w zakresie mienia wymienionego w przepisach art. 528 i 529 

ustawy Prawo wodne. 

 

Naruszenie praw osób trzecich - art. 410 ust. 1 ustawy Prawo wodne 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 1461/19 Sąd stwierdził, że nawet jeśli podmiot, 

na rzecz którego zostało wydane pozwolenie wodnoprawne, dokonał robót 

budowlanych przestrzegając postanowień pozwolenia, a pomimo tego dochodzi 

do naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód 

w regionie wodnym, to zachodzą podstawy do nałożenia obowiązku wykonania 

ekspertyzy w trybie art. 410 ust. 1 prawa wodnego na podmiot posiadający 

to pozwolenie. 

 

Pobór wód przez elektrownie wodne 

 

Jednolicie w orzecznictwie WSA w Krakowie przyjmuje się, że art. 280 

pkt 1 lit. a prawa wodnego obejmuje swym zakresem pobór wody do celów 
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elektrowni wodnych. Takie stanowisko zostało przyjęte w wyrokach sygn.: 

II SA/Kr 958/20, II SA/Kr 581/20, II SA/Kr 1593/19, II SA/Kr 178/20. Prezentowana 

linia orzecznicza stanowi kontynuację stanowiska zajmowanego 

we wcześniejszym okresie.  

 

Zwykłe korzystanie z wód a korzystanie szczególne 

 

Kwestią sporną w sprawie sygn. II SA/Kr 95/20 było czy Pieniński Park 

Narodowy w ramach korzystania z ujęcia wody w Szczawnicy na potrzeby 

pawilonu wystawowego dokonuje zwykłego korzystania z wód w rozumieniu 

art. 33 ustawy Prawo wodne, czy też jest to korzystanie szczególne, na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej – tj. korzystanie, o którym mowa 

w art. 34 pkt 13, które stosownie do art. 398 pkt 2 wymaga pozwolenia 

wodnoprawnego. Organ administracji publicznej wydając zaskarżoną decyzję 

oparł się na ogólnikowym ustaleniu, że Pieniński Park Narodowy, stosownie 

do treści art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych może wykonywać 

działalność gospodarczą. W ocenie sądu nałożenie opłaty podwyższonej było 

przedwczesne. Czym innym jest bowiem potencjalna prawna możliwość 

prowadzenia działalności gospodarczej przez dany podmiot, a czym innym 

ustalenie, czy pobór wód z konkretnego ujęcia w ramach określonej działalności 

następuje na potrzeby działalności gospodarczej. 

 

Systemy kanalizacji zamkniętej lub otwartej 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 456/20 Sąd dokonał wykładni przepisu w art. 269 

ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne. Stwierdził, że skoro zmniejszenie retencji gruntu 

nie zostało wymienione jako usługa wodna i nie zostało wymienione w art. 268, 

to użyte w art. 269 ust. 1 sformułowanie „opłata za usługę wodną", poprzedzone 

w dodatku słowem „także", należy traktować jako „umowną" nazwę opłaty, 

a nie wskazanie, że chodzi rzeczywiście o usługę wodną. Powyższe potwierdza 

treść art. 298, w którym podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi 

wodne i podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za zmniejszenie retencji 

wymieniono w odrębnych punktach. Wyjaśnił także znaczenie niezdefiniowanych 

przez ustawodawcę pojęć „system kanalizacji zamkniętej" i „system kanalizacji 
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otwartej". Zwrócił uwagę, że system to nie tylko zespół współpracujących 

urządzeń, ale również zarządzanie tymi urządzeniami. Sformułowanie 

„odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte 

lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów 

atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych 

miast" zakłada, że to odprowadzane wody są ujmowane w system, który prowadzi 

je dopiero „do wód" i jest do tego przeznaczony. Ów system zatem stanowi 

przekaźnik wód opadowych: z nieruchomości do wód. W przypadku zmniejszenia 

retencji nie tyle chodzi o ujęcie wód opadowych do systemu, ile o nieujęcie całego 

obszaru w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Nie jest uzasadnione 

twierdzenie, że istnienie w terenie rowu przydrożnego oznacza, że cały obszar 

ujęty jest w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej.  

 

Ustalenie odszkodowania za szkody powstałe na skutek dokonanej w latach 1937-

1939 regulacji rzeki 

 

Przedmiotem kontroli sądu w sprawie sygn. II SA/Kr 1111/19 była decyzja 

o umorzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia 

odszkodowania za szkody powstałe na skutek dokonanej w latach 1937-1939 

regulacji rzeki. Zdaniem sądu norma art. 469 ust. 5 ustawy Prawo wodne 

przesądza o tym, że organ po upływie 3 miesięcy, od kiedy strona zgłosi żądanie 

ustalenia odszkodowania traci uprawnienia do rozstrzygnięcia sprawy decyzją 

administracyjną, gdyż sprawa traci charakter administracyjnoprawny i staje się 

sprawą cywilnoprawną.  

 

Rolnictwo i leśnictwo  

 

„Szczególnie uzasadnione potrzeby właścicieli lasów” w rozumieniu art. 13 ust. 2 

ustawy o lasach 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 1323/19 Sąd stwierdził, że przy wydawaniu 

rozstrzygnięcia w przedmiocie przekształcenia lasu na użytek rolny, ustaleniu 

nie podlegają wyłącznie te okoliczności, które składają się na interes indywidualny 

właściciela lasu, ale również i te, które kształtują interes publiczny inkorporowany 
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w nieruchomości stanowiącej las. Należy wziąć pod uwagę takie okoliczności jak: 

wielkość lasu, jego wiek, utrzymanie (stan/kondycja) oraz rodzaj 

(powszechność/rzadkość) drzewostanu, położenie w zwartym kompleksie leśnym 

czy też na obrzeżach, odległość od działek rolnych, sąsiedztwo infrastruktury 

przemysłowej, drogowej (każdej nieleśnej), wykorzystanie lub możliwość 

wykorzystania do produkcji i gospodarki leśnej itp. Nadto Sąd uznał, że zbyt 

daleko idąca jest wykładnia zaprezentowana przez organ, jakoby „potrzeby", 

o których mowa w ww. przepisie, musiały być tego rodzaju, że ich niezaspokojenie 

stanowiłoby zagrożenie dla egzystencji rodziny, czy byłoby niezbędne 

dla jej egzystencji. Innymi słowy zdaniem Sądu pojęcie „potrzeby" użyte w art. 13 

ust. 2 ustawy o lasach należy rozumieć jako coś co jest potrzebne, nieodzowne, 

natomiast nieuprawnione jest rozumienie tej potrzeby jako „tarapaty, 

niebezpieczeństwo, nieszczęście, ubóstwo, bieda". 

 

Przedmiotem analizy w sprawie sygn. II SA/Kr 104/20 była decyzja wydana 

na podstawie art. 12 ust. 16 i 17 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

o odmowie umorzenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji 

rolniczej. Sąd przychylił się do stanowiska organu, że budowa parkingu na terenie 

użyczonym parafii, ale jako ogólnodostępnego miejsca użyteczności publicznej 

w centrum wsi stanowi inwestycję, która nie jest bezpośrednio przeznaczona 

na cele kultu religijnego. 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 136/20 Sąd uznał, że opłata podwyższona z tytułu 

wyłączenia gruntu rolnego niezgodnie z przepisami ustawy (w wysokości 

dwukrotnej należności), określona w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych jest karą administracyjną, a zatem odnosi się do niej definicja 

zawarta w art. 189b k.p.a. Skoro zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 67 ustawy 

o finansach publicznych w przypadku administracyjnych kar pieniężnych stosować 

należy przepisy k.p.a., to oznacza to konieczność stosowania przepisów działu IVa 

k.p.a., a nie przepisów ordynacji podatkowej, jak to było w uprzednim stanie 

prawnym. 
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Legitymacja podmiotu w sprawie o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji 

rolnej 

 

W sprawie II SA/Kr 142/20 Sąd stwierdził, że wnioskującemu o wydanie 

zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, legitymującemu się jedynie 

umową przedwstępną przeniesienia własności tego gruntu, zawartą w formie aktu 

notarialnego, nie przysługuje przymiot strony w rozumieniu art.28 k.p.a.  

 

Informacja publiczna 

 

W sprawie sygn. II SAB/Kr 4/20 Sąd przychylił się do stanowiska 

skarżącego, że informacje o wysokości wynagrodzenia brutto Dyrektora 

Artystycznego Filharmonii oraz informacje o ilości podróży służbowych odbytych 

przez Dyrektora Artystycznego Filharmonii stanowią informację publiczną.  

 

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej 

 

W sprawie sygn. II SAB/Kr 480/19 Sąd uznał, że Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych S.A., które wykonało remont drogi należącej do gminy i otrzymało 

wynagrodzenie ze środków publicznych jest podmiotem zobowiązanym 

do udostępnienia posiadanych informacji publicznych. Pytania dotyczące terminu 

odebrania robót, zakończenia prac i zlecania robót podwykonawcom, jako ściśle 

związane z wykonywaniem zadania publicznego w ramach relacji 

Przedsiębiorstwo – Gmina, stanowią informację publiczną. Natomiast pytania 

w sprawie zgłaszanych zastrzeżeń oraz własności określonego sprzętu jako 

należące do sfery wewnętrznej i gospodarczej działalności przedsiębiorstwa, 

a nie do sfery publicznej, nie stanowią informacji publicznej. 

 

W wyroku sygn. II SAB/Kr 40/20 Sąd stwierdził, że spółka wykonująca 

regularne przewozy związane z transportem publicznym, realizująca obowiązek 

jednostek samorządu terytorialnego jest podmiotem działającym w sferze 

publicznej. Informacje odnoszące się do organizacji kontroli biletów w komunikacji 

autobusowej stanowią informację publiczną. 
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W sprawie sygn. II SAB/Kr 110/20 Sąd uznał, że Trasa Łagiewnicka S.A. 

z siedzibą w Krakowie jest osobą prawną wykonującą zadania o charakterze 

użyteczności publicznej (komunikacja), a tym samym jest podmiotem 

zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej w oparciu o art. 4 ust. 3 

w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. Informacją publiczną są informacje 

o wykształceniu pracowników, którzy pełnią funkcje publiczne w podmiocie 

wykonującym zadania publiczne. 

 

Odmowa udostępnienia informacji z powołaniem się na nadużycie prawa 

 

W sprawie do sygn. II SAB/Kr 481/19 Sąd uznał, że skany decyzji 

stwierdzających posiadanie przez członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 

przeprowadzającej egzamin na uprawnienia budowlane stanowią informację 

publiczną, jednakże nadużyciem prawa jest jej udostępnienie w celu 

wykorzystania do prowadzenia indywidualnych sporów prawnych. Zasadniczo 

odmowa udostępnienia informacji publicznej powinna nastąpić w formie decyzji 

administracyjnej, a nie zwykłym pismem - jak to miało miejsce w kontrolowanej 

sprawie. Jednak z uwagi na nadużycie prawa do informacji publicznej, odmowy 

jej udzielenia w takiej formie nie można zakwalifikować jako bezczynności 

w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a.  

 

W wyroku sygn. II SAB/Kr 8/20 Sąd stwierdził, że duża ilość wniosków 

o udostępnienie informacji publicznej składanych przez ten sam podmiot, nie jest 

jeszcze sama w sobie wystarczająca do przyjęcia, że mamy do czynienia 

z nadużyciem prawa do informacji. Brak również okoliczności świadczących o tym, 

iż skarżący zamierza użyć określonej we wniosku informacji do innych celów 

niż troska o dobro publiczne.  

 

W wyroku sygn. II SAB/Kr 112/20 nie podzielając stanowiska wojewody Sąd 

stwierdził, że żądanie informacji w celu wykorzystania ich do opracowania 

komentarza do ustawy nie stanowi nadużycia prawa do informacji publicznej. 
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Zastosowanie art. 206 p.p.s.a. przy sprawach o udostępnienie informacji 

publicznej 

 

W sprawie sygn. II SAB/Kr 9/20, po stwierdzeniu, że przed wojewódzkimi 

sądami administracyjnymi w Polsce zarejestrowano kilkanaście spraw ze skarg 

na bezczynność szkół, filharmonii, przedszkoli, galerii sztuki, komendanta policji, 

w których występuje skarżący reprezentowany przez tego samego 

profesjonalnego pełnomocnika, Sąd odstąpił od zasądzenia zwrotu kosztów 

zastępstwa procesowego. Uznał, że udział profesjonalnego pełnomocnika 

w przedmiotowej sprawie sprowadzał się do dostosowania do rozpoznawanej 

sprawy przygotowanego pisma procesowego – skargi. Ponadto w 3 sprawach 

ze skarg na bezczynność różnych organów, zasądzono już na rzecz skarżącego 

koszty zastępstwa prawnego. 

 

Sprawy administracyjne a żądanie udostępnienia informacji publicznej 

 

 W sprawie sygn. II SA/Kr 570/20 Sąd oddalił skargę na decyzję o odmowie 

udostępnienia informacji publicznej w postaci zatwierdzonego projektu 

budowlanego, uznając że stanowi on tajemnicę przedsiębiorcy oraz że projekt 

budowlany zawiera informacje, których ujawnienie naruszałoby prawo inwestora 

do prywatności.  

 

Wymogi formalne wniosku o udostępnienie informacji publicznej 

 

W wyroku sygn. II SAB/Kr 79/20 Sąd podzielił stanowisko doktryny 

i orzecznictwa, że wnioski o udostępnienie informacji publicznej składane przez 

podmioty, których interesów dotyczą, nie są wnioskami o udzielenie informacji 

publicznej, nie odnoszą się bowiem do „sprawy publicznej". Z żądania 

udostępnienia informacji publicznej musi wynikać interes obiektywny, 

a nie subiektywny 

 

Informacja przetworzona 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 509/20 Sąd ocenił, że informacja publiczna 
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w postaci udostępnienia „treści wszystkich egzaminów pisemnych 

zorganizowanych w ramach przedmiotów prowadzonych przez Wydział 

Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji uczelni wyższej w semestrze i sesji 

zimowej” jest informacją przetworzoną.  

 

Kultura i sztuka 

 

Wojewódzka ewidencja zabytków 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 637/20 przedmiotem oceny sądu była czynność 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie włączenia karty 

ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Sąd wyjaśnił, 

że ze względu na konstytucyjną zasadę ochrony własności, uzasadnienie, 

że ograniczenie własności nastąpiło na skutek wpisu do ewidencji zabytków, 

co odpowiada ustanowionej w ustawie formie prawnej, nie jest wystarczające. 

Rzecz w tym, by precyzyjnie wykazać, że projektowany do ochrony obszar spełnia 

kryteria zabytku.  

 

Uchwała w sprawie powołania członków rady muzeum 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 127/20 Sąd stwierdził nieważność uchwały 

Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania 

członków Rady Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. W ocenie 

Sądu z treści art. 11 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 3 ustawy o muzeach w zw. z art. 9, 

art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy o samorządzie powiatowym wynika bezsprzecznie prima 

facie właściwość rady powiatu jako organu właściwego w sprawie powołania rady 

muzeum, a zatem Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości 

w związku z podjęciem jej przez niewłaściwy organ i rażące naruszenie wskazane 

podstawy prawnej. 

 

Uchwały dotyczące utworzenia parku kulturowego 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 1342/19 Sąd stwierdził nieważność 

poszczególnych zapisów uchwały, wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie 
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zabytków i opiece nad zabytkami, a dotyczących ustanowionych w uchwale 

zakazów i ograniczeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych oraz 

działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej, zmiany 

sposobu korzystania z zabytków nieruchomych, umieszczania tablic, napisów, 

ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku 

kulturowego oraz składowania lub magazynowania odpadów. Zapisy, których 

nieważność stwierdzono nie spełniały wymogów konkretności, dostatecznej 

określoności przepisów oraz proporcjonalności a niektóre wychodziły poza granice 

ustawowego upoważnienia.  

 

Uchwała w sprawie utworzenia parku kulturowego była również 

przedmiotem kontroli w wyroku sygn. II SA/Kr 880/19 (uchwała w sprawie 

utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy obszaru ulicy 

Krupówki"). W § 5 ust. 1 uchwały wprowadzono ogólny zakaz „lokalizowania, 

obwożenia lub obnoszenia wszelkiego rodzaju tablic, napisów, ogłoszeń 

reklamowych i innych znaków (...)" na terenie Parku Kulturowego, natomiast 

w punktach 1 - 4 tego przepisu wprowadzono wyjątki od omawianego zakazu. Sąd 

stwierdził nieważność § 5 ust. 1 pkt 3 zaskarżonej uchwały, który dopuszczał 

możliwość „realizowanych jako tymczasowe elementów promocyjnych, 

towarzyszących imprezom i wydarzeniom realizowanym przez Burmistrza Miasta 

Zakopane, bądź przy jego współudziale". W uzasadnieniu wyroku wskazano, 

że Burmistrz Miasta Zakopane, tak jak inne podmioty powinien przestrzegać 

uchwały, jako aktu o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, obowiązującego na 

określonym terenie. Tymczasem wbrew jego kompetencji przyznano 

mu uprawnienie, które przysługuje wyłącznie radzie gminy. Rada Gminy powinna 

w drodze uchwały ustanowić zakazy i ograniczenia na terenie parku kulturowego, 

a scedowała na organ wykonawczy kwestię doprecyzowania zakresu 

przedsięwzięć, promocji, imprez i wydarzeń realizowanych przez Burmistrza 

Miasta Zakopane, bądź przy jego współudziale, dopuszczając jako wyjątek 

wszystkie z nich. W efekcie to wyłącznie od uznania Burmistrza Miasta i jego 

decyzji zależeć ma czy zakaz z § 5 ust. 1 uchwały będzie go obowiązywać. 
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Prawo miejscowe 

 

W kilkunastu sprawach przedmiotem skarg Prokuratorów różnych 

prokuratur były uchwały rad gmin w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w poszczególnych gminach w zakresie obowiązków 

nałożonych na właścicieli psów i niekiedy również niektórych innych zwierząt 

w zakresie szeroko pojętego sposobu opieki nad tymi zwierzętami w miejscach 

publicznych, w szczególności obowiązku wyprowadzania psów (wszystkich bądź 

tylko niektórych ras) w kagańcu i na smyczy (sprawy sygn. II SA/Kr 1304/19, 

II SA/Kr 1295/19, II SA/Kr 1296/19, II SA/Kr 1310/19, II SA/Kr 1271/19, 

II SA/Kr 1471/19, II SA/Kr 1321/19, II SA/Kr 1494/19, II SA/Kr 1299/19, 

II SA/Kr 1451/19, II SA/Kr 1297/19, II SA/Kr 1509/19, II SA/Kr 1545/19, 

II SA/Kr 1311/19, II SA/Kr 518/20, II SA/Kr 532/20, II SA/Kr 183/20, 

II SA/Kr 495/20, II SA/Kr 568/20). Poszczególne składy orzekające różnie odnosiły 

się do kwestii dopuszczalności nakładanych na właścicieli zwierząt obowiązków, 

zwracając jednak uwagę na konieczność precyzyjnego formułowania przepisów 

miejscowych, zwłaszcza w zakresie obowiązków nakładanych na mieszkańców.  

 

Zagadnienia proceduralne 

 

Skutek wydania wyroku uchylającego (nieprawomocnie) decyzję o pozwoleniu 

na budowę – art. 152 p.p.s.a. 

 

W sprawie do sygn. II SA/Kr 812/20 Sąd wyjaśnił, że w przypadku uchylenia 

przez Sąd decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego w przedmiocie 

pozwolenia na budowę nie jest możliwe przypisanie decyzji organu I instancji 

waloru ostateczności. W związku zaś z art. 152 § 1 p.p.s.a. stan taki powstaje 

już z chwilą wydania wyroku w pierwszej instancji. W ramach dozwalanego 

na podstawie art. 130 § 4 k.p.a. wykonywania decyzji o pozwoleniu na budowę 

nie mieści się jej wykorzystanie jako wzorca kontroli w postępowaniu o pozwolenie 

na użytkowanie wzniesionego obiektu. 

 

 

 



86 
 

Zawieszenie terminów w myśl „ustawy covidowej” 

 

Wyrokiem sygn. II SA/Kr 650/20 Sąd uchylił postanowienie organu 

o stwierdzeniu uchybienia do wniesienia odwołania (decyzja organu I instancji 

została doręczona stronie w dniu 5 marca 2020 r., odwołanie zostało nadane 

w placówce pocztowej w dniu 20 marca 2020 r.). Zdaniem Sądu, skoro stan 

zagrożenia epidemicznego obowiązywał od 14 marca 2020 r., to z tą też datą uległ 

zawieszeniu bieg terminu do wniesienia odwołania.  

 

Następstwo prawne a tożsamość spraw 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 698/20 spór sprowadzał się do ustalenia, 

czy wnioskujące o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności wspólnoty 

mieszkaniowe są następcami prawnymi spółek będących deweloperami, które 

to spółki brały udział w postępowaniu zakończonym kwestionowaną decyzją 

o ustaleniu warunków zabudowy. Sąd stwierdził, że nie występuje następstwo 

prawne pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a developerem - poprzednim 

właścicielem nieruchomości. Powyższe doprowadziło Sąd do wniosku, 

że w sprawie nie zachodzi tożsamość podmiotowa, a tym samym odmawiając 

wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a k.p.a., organ nieprawidłowo 

powołał się na powagę rzeczy osądzonej.  

 

Liczenie terminu złożenia wniosku o wznowienie postępowania przy doręczeniu 

decyzji w drodze obwieszczenia 

 

W wyroku sygn. II SA/Kr 801/20 Sąd nie podzielił poglądu organu, że termin 

do złożenia podania o wznowienie postępowania w sprawach, w których 

doręczenia dokonywane są w oparciu o regulację zawartą w przepisie 

art. 49 k.p.a., biegnie od daty ziszczenia się prawnej fikcji doręczenia decyzji.  

 

Odtworzenie akt administracyjnych 

 

W sprawie sygn. II SA/Kr 1346/19 Sąd ocenił, że brak szczególnych 

przepisów dotyczących odtwarzania akt postępowania administracyjnego 
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oznacza, że czynności odtworzenia akt indywidualnej sprawy administracyjnej 

znajdują swoje oparcie w przepisach dotyczących postępowania wyjaśniającego 

w ogólnym postępowaniu administracyjnym, zwłaszcza zawartych w rozdziale 

4 działu II k.p.a. Brak jest zatem możliwości wszczęcia odrębnego postępowania 

w sprawie odtworzenia akt administracyjnych. Podobne stanowisko zostało 

zaprezentowane w wyroku sygn. II SA/Kr 286/20, w którym stwierdzono, że przy 

odtworzeniu akt administracyjnych brak jest podstaw do zastosowania w drodze 

analogi Kodeksu postępowania cywilnego, czy ustawy Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi.  

 

4. Wydział III  

 

Pytanie prejudycjalne do TSUE  

 

Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie III SA/Kr 1217/19 Sąd 

wystąpił do TSUE z zapytaniem: czy w świetle przepisów unijnych istnieje prawna 

możliwość odmowy przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze 

transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia obywatelki polskiej tylko dlatego, 

że prawo polskie nie przewiduje rodzicielstwa par jednopłciowych („czy art. 21 ust. 

1 w zw. z art. 20 ust. 2 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zw. 

z art. 7, art. 21 ust. 1 i art. 24 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 

należy rozumieć w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie tego by organy 

państwa członkowskiego, którego obywatelstwo posiada małoletni, odmówiły 

mu transkrypcji jego aktu urodzenia wydanego przez inne państwo członkowskie, 

niezbędnej do uzyskania dokumentu tożsamości państwa członkowskiego, 

którego obywatelstwo posiada, z tego powodu, że prawo krajowe tego państwa 

nie przewiduje rodzicielstwa par jednopłciowych, a w akcie tym jako rodziców 

wskazano osoby tej samej płci”).  

Dodatkowo Sąd pytający, powołując się na art. 107 Regulaminu postępowania 

przed Trybunałem Sprawiedliwości1, wniósł o zastosowanie w sprawie trybu 

 
1 Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości z dnia 25 września 2012 r (Dz.U. L 265 z 

29.9.2012; sprostowanie Dz.U. L 173 z dnia 30 czerwca 2016, s. 108) w brzmieniu zmienionym w dniu 18 

czerwca 2013 r. (Dz.U. L 173 z 26.6.2013, s. 65),w dniu 19 lipca 2016 r. (Dz.U. L 217 z 12.8.2016, 

s. 69),w dniu 9 kwietnia 2019 r. (Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 73) i w dniu 26 listopada 2019 r. (Dz.U. L 316 

z 6.12.2019, s. 103) 
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pilnego, z uwagi na dobro małoletniego dziecka pozostającego bez ochrony 

w postaci zapewnienia mu prawa do swobodnego przemieszczania 

się i przebywania na terenie państw członkowskich, a także ochrony jego życia 

prywatnego i rodzinnego. 

Sprawa dotyczyła skargi RPO na odmowę transkrypcji aktu urodzenia małoletniej. 

W hiszpańskim akcie urodzenia organ rejestracyjny wpisał dwie kobiety 

(obywatelka Polski i obywatelka Irlandii zawarły związek małżeński w Irlandii). 

Uzyskanie transkrypcji aktu urodzenia było warunkiem otrzymania przez 

małoletnią polskiego dowodu osobistego lub paszportu zgodnie polskimi 

przepisami. Odmowa transkrypcji spowodowała więc uniemożliwienie małoletniej 

poruszania się po terenie Unii Europejskiej, a w szczególności opuszczenie terenu 

Hiszpanii.  

 Rozstrzygana sprawa jest przy tym jedną z wielu, w których orzekały sądy 

administracyjne. W innej podobnej sprawie, NSA (wyrokiem 

z 10 października 2018 r., sygn. II OSK 2552/16) uchylił wyrok WSA w Krakowie 

oddalający skargę na odmowę transkrypcji aktu urodzenia i uchylił decyzje 

organów obu instancji, co spowodowało powstanie rozbieżności w judykaturze. 

Ostatecznie, uchwałą z dnia 2 grudnia 2019 r., sygn. akt II OPS 1/19, 

NSA stwierdził, że: „Przepis art. 104 ust. 5 i art. 107 pkt 3 ustawy z dnia 

28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1741, 

ze zm.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne 

międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) nie dopuszcza transkrypcji 

zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisane są osoby 

tej samej płci”. Jednocześnie NSA zasugerował w ww. uchwale, że właściwszym 

rozwiązaniem będzie wystąpienie z urzędu przez Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego (w sprawach o wydanie dowodu osobistego) o nadanie numeru PESEL 

w celu wydania dowodu osobistego („prawidłowa wykładnia art. 104 ust. 5 Prawo 

o aktach stanu cywilnego nie może prowadzić do uzależnienia uzyskania przez 

obywatela polskiego dowodu tożsamości albo numeru PESEL od dokonania przez 

organ transkrypcji, która nie jest możliwa tylko z tego powodu, że w zagranicznym 

akcie urodzenia dziecka podano zamiast danych ojca dane kobiety, która 

pozostaje w nieznanym polskiemu prawu związku partnerskim z matką dziecka 

będącą obywatelką polską” – pkt 8 akapit ostatni rozważań prawnych NSA). 
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W opinii pytającego WSA w Krakowie ww. uchwała wywołała praktyczne 

trudności w realizacji w rozstrzyganej sprawie. Organy obu instancji odmówiły 

bowiem również wydania dowodu osobistego, powołując się na przepisy 

wskazujące ich zdaniem na niemożność nadania numeru PESEL dzieciom 

par jednopłciowym, a właściwy w sprawie Prokurator powiadomił Sąd pytający, 

że nie prowadzi postępowania w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego.  

 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. 

zm.) 

 

W 2020 r., podobnie jak w roku poprzednim, wpłynęło kilkadziesiąt spraw 

dotyczących odmowy wypłaty funkcjonariuszom Policji wyrównania ekwiwalentu 

pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku ze zwolnieniem 

ze służby. 

W wyrokach o sygnaturach: III SA/Kr 515/20, III SA/Kr 1372/19, 

III SA/Kr 546/20, III SA/Kr 1344/19 oraz wielu innych, sąd uwzględnił skargi 

wskazując, że świadczeniem ekwiwalentnym za dzień niewykorzystanego urlopu 

funkcjonariusza jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. Na skutek wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018r. sygn. K 7/15, art. 115a 

ustawy o Policji utracił z dniem 6 listopada 2018 r. moc obowiązującą w takim 

zakresie, w jakim określał on współczynnik ułamkowy 1/30 uposażenia policjanta 

jako podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Przepis 

ten nie został wyeliminowany z systemu prawnego w całości, co oznacza, 

że organ administracji publicznej musi zrekonstruować treść tego przepisu 

zgodnie z powołanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego stosując 

obecnie art. 115a ustawy o Policji i dokonując wyliczenia ekwiwalentu 

za niewykorzystany urlop organy powinny uwzględnić, że świadczeniem 

ekwiwalentnym za dzień niewykorzystanego urlopu jest wynagrodzenie 

nie w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego 

wraz z dodatkami o charakterze stałym należne na ostatnio zajmowanym 

stanowisku służbowym, lecz w wysokości jednego dnia roboczego. Przy czym 

ilość należnego i niewykorzystanego urlopu należy pomnożyć przez wycenę 

ostatniego dnia roboczego, przysługującego skarżącemu, na dzień zwolnienia 

go ze służby.  
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Prawo miejscowe  

 

Uchwały w sprawie statutów sołectw, skutki braku konsultacji społecznych 

 

W całej serii orzeczeń zapadających na skutek skarg wnoszonych przez 

Prokuratorów poszczególnych jednostek prokuratury (np. wyroki o sygnaturach: 

III SA/Kr 701/20, III SA/Kr 706/20, III SA/Kr 575/20) Sąd stwierdził nieważność 

w całości uchwał w przedmiocie statutów sołectw z uwagi na niepodjęcie uchwały 

w przedmiocie konsultacji społecznych i nieprzeprowadzenie tych konsultacji. 

W uzasadnieniu wyroków wskazał, że konsultacje przeprowadza się zgodnie 

z postanowieniami uchwały rady gminy ustalającej zasady i tryb przeprowadzania 

konsultacji. Wymagane jest najpierw podjęcie uchwały w przedmiocie konsultacji 

z mieszkańcami, a następnie faktyczne przeprowadzenie takich konsultacji. 

O legalności działania organu rozstrzyga to, czy konsultacje poprzedzające 

określenie organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej odrębnym 

statutem przeprowadzone zostały na podstawie regulacji zawartych w uchwale 

określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, stosownie 

do art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 

 

Uchwały w przedmiocie zespołu interdyscyplinarnego 

 

Na skutek skarg wnoszonych przez Prokuratorów z różnych jednostek 

prokuratur Sąd stwierdzał nieważność uchwał z uwagi na ich niepublikowanie 

w Dzienniku Urzędowym (np. wyroki o sygnaturach: III SA/Kr 1171/19, 

III SA/Kr 106/20, III SA/Kr 663/20) oraz z uwagi na przekroczenie upoważnienia 

ustawowego Rady Gminy do regulacji (np. wyrok sygn. III SA/Kr 987/20). 

Jednocześnie w części spraw Sąd nie uwzględniał skarg Prokuratora przyjmując, 

że „(…) wskazanie w uchwale jako przyczyny możliwego odwołania członka 

zespołu z powodu naruszenia zasady poufności – mieściło się w zakresie 

upoważnienia ustawowego (…) ponieważ dotyczy ono upoważnienia Rady Gminy 

do określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego, a samo odwołanie podlega kontroli sądu administracyjnego” 

(por. wyrok sygn. III SA/Kr 734/20). 
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Orzekając w ww. sprawach ze skarg na uchwały w przedmiocie zespołu 

interdyscyplinarnego Sąd uznał, że: 

1) uchwały podejmowane na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określające tryb i sposób 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowe warunki jego funkcjonowania są aktami prawa miejscowego 

i dlatego brak publikacji takiej uchwały skutkuje stwierdzeniem nieważności 

w trybie art. 147 § 1  p.p.s.a.; 

2) przekroczenie upoważnienia ustawowego, o którym mowa art. 9a ust. 

15 ww. ustawy, poprzez wprowadzenie zapisów sprzecznych z ustawą 

lub modyfikujących te zapisy stanowi podstawę do stwierdzenia 

nieważności w trybie art. 147 § 1 p.p.s.a.; 

3) dopuszczalne jest wskazywanie w uchwale, że członkowie zespołu 

interdyscyplinarnego powinni składać oświadczenia w formie pisemnej 

o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych 

w ramach pracy w zespole, pod rygorem odwołania członka zespołu; 

4) powtórzenie w uchwale zapisów ustawy, jeżeli nie modyfikuje tych zapisów, 

nie uzasadnia stwierdzenia nieważności uchwały. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 

nauczycielom 

 

W wyroku sygn. III SA/Kr 400/20 Sąd uznał, że zapisy uchwały w sprawie 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym 

w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę 

nie naruszają konstytucyjnej zasady równości obywatela wobec prawa wyrażonej 

w art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Sąd wskazał, że uchwała ta pozwala przyznać 

nagrodę dyrektora nauczycielowi, który posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę 

pracy, przepracował w szkole co najmniej rok poprzedzający przyznanie nagrody 

oraz spełnia co najmniej trzy, spośród dziewięciu kryteriów wymienionych 

w uchwale. Nauczyciel, który nie prowadzi zajęć z przedmiotu egzaminacyjnego 

również ma możliwość otrzymania nagrody dyrektora. Regulacja określająca 

kryteria przyznawania nagród nauczycielom jest na tyle elastyczna, że pozwala 
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na spełnienie warunków uzyskania nagrody nauczycielom każdej specjalności. 

Wystarczy bowiem spełnienie trzech spośród dziewięciu różnorodnych kryteriów. 

 

Pomoc społeczna  

 

Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 111 ze zm.) - świadczenia pielęgnacyjne, w tym świadczenia 

pielęgnacyjne dla osób ubezpieczonych w KRUS  

 

W licznych wyrokach, między innymi w wyrokach o sygnaturach: 

III SA/Kr 411/20, III SA/Kr 748/20, III SA/Kr 746/20, Sąd biorąc pod uwagę 

że celem świadczenia pielęgnacyjnego jest rekompensowanie braku dochodów 

z pracy zarobkowej z powodu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym 

członkiem rodziny uznał, że odmowa przyznania skarżącym świadczenia z uwagi 

na ustalone wcześniej prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej 

niż obecna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest niezgodna 

z prokonstytucyjną wykładnią przepisu art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy 

o świadczeniach rodzinnych. Pozbawienie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 

osób pobierających emeryturę w niższej wysokości niż to świadczenie powoduje, 

że cel ww. świadczenia nie jest w stosunku do tej grupy opiekunów realizowany. 

Natomiast w licznych wyrokach, między innymi w wyrokach o sygnaturach: 

III SA/Kr 159/20, III SA/Kr 30/20 oraz III SA/Kr 60/20, Sąd podkreślił, że fakt 

podlegania ubezpieczeniu w KRUS nie może stanowić przesłanki do odmowy 

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji, gdy rolnik ubiegający 

się o to świadczenie złożył pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczanie 

o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

 

Ustawa z dnia 12 maja 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1876 ze zm.) - odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 

 

W wyroku sygn. III SA/Kr 700/20 Sąd uznał, że z chwilą umieszczenia 

w domu pomocy społecznej „osoby samotnie gospodarującej", o której mowa 

w art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej lub „osoby w rodzinie", o której mowa 

w art. 6 pkt 14 tej ustawy, osoba ta staje się „mieszkańcem domu pomocy 
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społecznej", o którym mowa w rozdziale 2 Dział II ustawy, przestając być „osobą 

samotnie gospodarującą" lub „osobą w rodzinie", co powoduje, że przepisy 

art. 106 ust. 3a i ust. 3b u.p.s. nie mają do niej zastosowania. W konsekwencji 

„mieszkaniec domu pomocy społecznej” ponosi opłatę w wysokości nie więcej 

niż 70% swojego dochodu, do którego należą świadczenia wymienione w ustawie 

o pomocy społecznej, w tym wraz z dodatkami emerytury, renty czy świadczenia 

alimentacyjne od osób zobowiązanych do alimentacji. Natomiast zmiana decyzji 

administracyjnej w przedmiocie wysokości opłaty ponoszonej przez mieszkańca 

następuje na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy, a więc w przypadku m.in. „zmiany 

sytuacji dochodowej strony”. 

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1268 ze zm.) - wydanie prawa jazdy 

 

        W sprawie ze skargi na odmowę wydania prawa jazdy kat. A, z uwagi na brak 

pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, Sąd w wyroku sygn. 

III SA/Kr 124/20 uznał, że zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego kierowca 

był pozbawiony na okres przekraczający rok, uzależniony jest od uzyskania przez 

kierowcę pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Ustawodawca 

bowiem jednoznacznie wskazał, że tą przesłanką jest upływ okresu 

przekraczającego rok, liczony od dnia zatrzymania prawa jazdy. Dla spełnienia 

tej przesłanki istotne jest, aby to był okres ciągły, nieprzerwany, przekraczający 

okres roku od dnia zatrzymania prawa jazdy. Natomiast nie ma znaczenia, 

na jakiej podstawie prawnej doszło do zatrzymania prawa jazdy. 

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy -  prawo do zasiłku dla bezrobotnych. 

 

Wyrokiem sygn. akt III SA/Kr 148/20 Sąd oddalił skargę w sprawie na odmowę 

przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z Funduszu Pracy. Zdaniem 

skarżącej spełniła ona warunki do przyznania ww. zasiłku, ponieważ przed 

zarejestrowaniem w Urzędzie Pracy sprawowała opiekę nad babcią i z tego tytułu 

pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy. Zrezygnowała z tego zasiłku na około dwa 

tygodnie przed zarejestrowaniem się w Urzędzie Pracy. W dniu rejestracji 
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w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna dowiedziała się o śmierci babci. 

Podstawą odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych był fakt, 

że prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustało nie w związku ze śmiercią 

osoby, nad którą skarżąca sprawowała opiekę, lecz z uwagi na zaprzestanie 

sprawowania tej opieki. Sąd podkreślił, że art. 72 ust. 2 pkt 9 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy łączy prawo do zasiłku dla bezrobotnych 

z pobieraniem specjalnego zasiłku opiekuńczego, a nie z samym faktem 

sprawowania opieki. Momentem końcowym pobierania zasiłku opiekuńczego 

istotnym z punktu widzenia powołanej ustawy jest tylko i wyłącznie śmierć osoby, 

nad którą sprawowano opiekę. 

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85 ze zm.) - stypendium rektora 

 

W wyroku sygn. akt III SA/Kr 467/20 Sąd uchylił decyzję o odmowie 

przyznania stypendium rektora, ponieważ student rozpoczął siódmy rok studiów. 

Kwestią zasadniczą dla rozstrzygnięcia sprawy była wykładnia art. 93 ust. 2 pkt 1 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym świadczenia 

o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1 (do których zalicza 

się m.in. stypendium rektora), przysługują na studiach I stopnia, studiach II stopnia 

i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 

Zdaniem Sądu z powyższych przepisów wynika zatem, że świadczenia 

przysługują nie dłużej niż przez okres 6 lat, a nie w okresie 6 lat od rozpoczęcia 

studiów. Dlatego sposób obliczenia sześcioletniego okresu, w którym student 

może pobierać stypendium winien być odniesiony do okresu, kiedy studentowi 

świadczenie rzeczywiście przysługiwało, tj. gdy student stypendium pobierał 

lub spełniał przesłanki do pobierania danego stypendium.  

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) - opinia w 

sprawie o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

  

W wyrokach sygn. III SA/Kr 880/20 i III SA/Kr 881/20 Sąd oddalił skargi 

na postanowienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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w Krakowie, która działając na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wydała negatywną opinię 

w sprawie o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (…) 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Odmowa uzasadniona 

została brakiem wymaganej prawem miejscowym odległości placówki handlowej 

od liceum ogólnokształcącego. Zdaniem skarżącego negatywna opinia wydana 

została bezzasadnie, ponieważ w trakcie obowiązywania poprzedniego 

zezwolenia w ogrodzeniu szkoły wykonano nową bramkę, co spowodowało 

skrócenie wymaganej odległości. Sąd uznał, że fakt wykonania nowej bramki, 

której odległość od sklepu jest mniejsza niż wymagana prawem miejscowym 

nie oznacza niedopuszczalnych działań dyrektora szkoły i „sztucznego 

zmniejszenia odległości” sklepu względem obiektu chronionego, ponieważ przez 

fakt sąsiedztwa obiektu chronionego z punktem sprzedaży napojów alkoholowych, 

zarządzający tym obiektem nie może być ograniczony w podejmowaniu decyzji 

dotyczącej tego obiektu, ze względu na to sąsiedztwo. Organy prawidłowo zatem 

uwzględniły nową sytuacje faktyczną przed wydaniem opinii koniecznej 

do uzyskania nowego zezwolenia.  

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) - prawo do świadczenia wychowawczego 

a opieka naprzemienna 

 

W wyroku sygn. III SA/Kr 434/20, Sąd oddalił skargę w sprawie o przyznanie 

świadczenia wychowawczego uznając, że na gruncie ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci zasadą jest, że dziecko uznawane jest za członka jednej 

rodziny, a tylko wyjątkowo - gdy chodzi o rodziców rozwiedzionych, żyjących 

w separacji lub w rozłączeniu - możliwe jest zaliczenie dziecka jednocześnie 

do grona członków rodzin obojga rodziców. Następuje to wówczas, gdy zgodnie 

z orzeczeniem sądu rodzinnego dziecko znajduje się pod opieką naprzemienną 

rodziców rozwiedzionych (żyjących w separacji lub w rozłączeniu). Intencją 

ustawodawcy było zatem przyznanie jednego świadczenia wychowawczego 

na to samo dziecko matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka. 

W przypadku zbiegu prawa do świadczenia wychowawczego tychże podmiotów 

ustawa przewiduje, że świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, który 
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faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Stwierdzenie jednak istnienia opieki 

naprzemiennej - zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 2 pkt 16 ustawy - 

musi wynikać z orzeczenia sądu rodzinnego. Skarżący nie dysponował 

odpowiednim orzeczeniem sądowym dotyczącym ustanowienia opieki 

naprzemiennej rodziców nad wspólnym dzieckiem, a co za tym idzie w sprawie 

nie zachodził wyjątek dopuszczający zaliczenie dziecka do odrębnych rodzin 

obojga małżonków, o którym mowa w art. 2 pkt. 16 in fine ustawy (czyli do dwóch 

rodzin). Dlatego nawet zgodny sposób faktycznej realizacji kontaktów z dzieckiem 

nie może zastępować wymaganego przez ustawę orzeczenia sądu. Orzeczenia 

takiego nie może zastąpić również oświadczenie rodziców o wspólnym 

sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Rozstrzygnięcia w sprawach opieki 

naprzemiennej podejmowane muszą więc być przez sąd wyspecjalizowany 

w sprawach rodzinnych, uwzględniający przy określaniu warunków tejże opieki 

okoliczności indywidualnej sprawy i z uwzględnieniem dobra dziecka jako wartości 

dominującej. Podobne stanowisko Sąd zajął w wielu innych wyrokach, między 

innymi o sygnaturach: III SA/Kr 399/20, III SA/Kr 435/20, III SA/Kr 376/20, 

III SA/Kr 469/20. 

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2140 ze zm.) - odpowiedzialność osoby zarządzającej transportem 

w przedsiębiorstwie 

 

Wyrokiem sygn. III SA/Kr 297/20 Sąd oddalił skargę uznając, że w sytuacji 

ustalenia przez organy administracyjne osoby zarządzającego transportem 

w przedsiębiorstwie posiadającym licencję na wykonywanie krajowego transportu 

osób w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, osoba ta podlega karze 

pieniężnej za brak zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia psychologa o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy 

na stanowisku kierowcy u kierowcy wykonującego przewóz, bez względu 

na rodzaj umowy, na podstawie której kierowca wykonuje przewóz (pisemnej 

czy ustnej, umowy o pracę czy cywilnoprawnej umowy zlecenia). 
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Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 

ze zm.) - brak obywatelstwa polskiego, a posiadanie obywatelstwa obcego, 

spoza Unii Europejskiej 

 

W wyroku sygn. III SA/Kr 110/20 Sąd wskazał, że brak obywatelstwa 

polskiego, a posiadanie obywatelstwa obcego, spoza Unii Europejskiej, ma ten 

skutek, że skarżąca wraz z rodziną nie pozostaje pod władzą Rzeczpospolitej 

Polskiej, a w dalszym ciągu wraz z rodziną pozostaje pod opieką państwa, którego 

jest obywatelką, poprzez urząd konsularny Ukrainy w Polsce (art. 1 i art. 37 

Konstytucji RP). Zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 11 ustawy o cudzoziemcach w karcie 

pobytu umieszcza się obowiązkowo adnotację „dostęp do rynku pracy" – 

w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony 

do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest zwolniony 

z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. „Dostęp do rynku pracy” wskazuje, 

że cudzoziemiec w świetle prawa polskiego jest zdolny do podjęcia pracy. Samo 

posiadanie adnotacji „o dostępie do rynku pracy” nie nakłada na cudzoziemca 

obowiązku podjęcia pracy. Jest jednak warunkiem niezbędnym do korzystania 

ze świadczeń w przypadku niemożności podjęcia pracy z różnych względów, 

a tym samym warunkiem niezbędnym do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego 

w warunkach art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

 

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 384 ze zm.) - przeniesienie służbowe w trakcie roku, a prawo 

do nagrody rocznej 

 

W wyroku sygn. III SA/Kr 55/20 Sąd wskazał, że wobec niespornej kwestii 

przeniesienia służbowego skarżącego w trakcie 2018 roku z zachowaniem 

ciągłości służby i treści art. 174 ust. 1 i ust. 2 ustawy o Służbie Ochrony Państwa 

nie budzi wątpliwości, że organ - Służba Ochrony Państwa ma obowiązek wypłaty 

skarżącemu pełnej kwoty nagrody rocznej za 2018 rok. Okoliczność, że w 2018 

roku skarżący przepracował w tej służbie tylko 6 miesięcy, a pozostałe 6 miesięcy 

w Policji nie ma o tyle znaczenia, że przeniesienie nastąpiło „z zachowaniem 

ciągłości służby”, a to oznacza, że skarżący korzysta z uprawnień nabytych 

w Służbie Ochrony Państwa tak, jakby w tej służbie przepracował pełny rok 2018. 
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Przeniesienie funkcjonariusza Policji do służby w Służbie Ochrony Państwa, czyli 

przeniesienie z jednej formacji do drugiej „z zachowaniem ciągłości służby” nie jest 

rozwiązaniem stosunku służbowego, a jedynie kończy wykonywanie obowiązków 

funkcjonariusza Policji - przerywa więź dotychczasowej podległości służbowej 

i automatycznie poddaje takiej podległości tego funkcjonariusza w innej formacji – 

w tym przypadku w Służbie Ochrony Państwa - w ramach jednak kontynuacji 

stosunku służbowego. Przeniesienie w trybie art. 70 ustawy o Służbie Ochrony 

Państwa jest więc instrumentem specyficznej migracji funkcjonariuszy pomiędzy 

formacjami.  

W związku z przeniesieniem skarżący niewątpliwie zachował ciągłość 

służby, z czego wynika, że nabył prawo do otrzymania nagrody rocznej za 2018 r. 

w pierwszym kwartale 2019 roku, a nie otrzymawszy jej w tym terminie jego 

roszczenie o wypłatę nagrody rocznej stało się wymagalne w dniu 1 kwietnia 

2019 r., a więc 1 kwietnia następnego roku, za który przysługuje nagroda. 

Oznacza to, że roszczenie skarżącego nie stało się wymagalne jeszcze w czasie 

pełnienia przez niego służby w Policji, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r. Tym samym, 

z uwagi na wymagalność tego świadczenia, które niewątpliwie przysługuje 

skarżącemu w roku następnym, organem właściwym do wypłaty nagrody rocznej 

jest właściwy organ Służby Ochrony Państwa. 

 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.) - zmiany 

kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej 

 

Wyrokiem sygn. III SA/Kr 343/20 Sąd uznał, że skoro skarżący stawił 

się w 2014 r. w określonym terminie i miejscu do kwalifikacji wojskowej, która 

na terytorium Polski została przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 

2014 r. na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra 

Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r., 

to z okoliczności tej i braku u skarżącego aktualnego wezwania do stawienia 

się do kwalifikacji wojskowej wynika, że skarżący nie jest osobą „stawiającą 

się do kwalifikacji wojskowej”, o której mowa zarówno w art. 32, jak i w art. 28 ust. 

4 - 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Istotą 
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popełnionego przez skarżącego błędu w domaganiu się zmiany kategorii zdolności 

do czynnej służby wojskowej z posiadanej kategorii A na E lub D w oparciu 

o przepis art. 28 ust. 4 – 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej jest postrzeganie siebie jako „osoby stawiającej 

się do kwalifikacji wojskowej”, którą to osobą skarżący już nie jest, tym bardziej, 

że w dniu 14 marca 2014 r., na podstawie art. 47a ust. 3 tej ustawy został 

przeniesiony do rezerwy, uzyskując status „osoby przeniesionej do rezerwy 

niebędącej żołnierzem rezerwy”, o której mowa w  art. 29 wymienionej wyżej 

ustawy, w tym w ust. 1 pkt 4, w ust. 2 zd. pierwsze i w ust. 5 tego przepisu.  

  

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 

1842 ze zm.) -  kary pieniężne nakładane przez organy inspekcji sanitarnej 

 

Wyrokiem sygn. III SA/Kr 1156/20 Sąd uchylił decyzję Małopolskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz 

poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Skarga dotyczyła decyzji nakładającej 

na pielęgniarkę zakażoną wirusem SARS-Cov-2 karę pieniężną na podstawie 

ustaleń funkcjonariuszy policji zawartych w notatce urzędowej. Na podstawie 

powyższej notatki urzędowej organ ustalił, że skarżąca naruszyła zasady izolacji 

poprzez spacerowanie z psami po drodze publicznej. W czasie interwencji 

skarżąca posiadała maseczkę na twarzy. Skarżąca kwestionowała ustalony stan 

faktyczny. Wyjaśniła, że po otwarciu bramy dla samochodu, który dowoził 

jej artykuły spożywcze, jej pies uciekł na ulicę. Chcąc złapać psa na smycz 

i wrócić z nim do domu rzeczywiście opuściła teren swojej ogrodzonej działki. 

Było to zachowanie instynktowne i nagłe, co próbowała wyjaśnić, jednak organ 

w ogóle nie prowadził postępowania dowodowego, pomimo złożenia przez 

skarżącą stosownych wniosków dowodowych. Sąd podkreślił, że ograniczenie 

wolności poruszania się po terytorium RP w postaci nałożonej obowiązkowej 

izolacji w warunkach domowych, powinno nastąpić zgodnie z art. 52 ust. 1-3 

Konstytucji RP. Oznacza to, że wszelkie ograniczenia wolności obywateli powinny 

wynikać z ustawy, a przy uwzględnieniu treści art. 92 Konstytucji - również 

z rozporządzeń z mocą ustawy, czyli rozporządzeń wskazanych w art. 92 ust. 1 
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Konstytucji. Po wtóre, brak w aktach sprawy decyzji o nałożeniu na skarżącą 

obowiązku izolacji uniemożliwia sądowi kontrolę, czy rzeczywiście i na jakiej 

podstawie, skarżąca została objęta takim obowiązkiem; wymierzenie kary 

pieniężnej może nastąpić tylko wtedy, jeżeli orzeczenie o obowiązku izolacji 

domowej było na tyle precyzyjne, że określało w sposób wyraźny miejsce 

odosobnienia skarżącej.  
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C. Tabela i wykres 

 

Rok Wpływ Załatwienia Zaległość 
Średni czas rozpatrywania 

sprawy (w miesiącach) 

2004 5 698 6 503 12 516 23,1 

2005 5 088 8 764 8 840 12,1 

2006 4 917 7 479 6 278 10,07 

2007 4 118 7 447 2 949 4,75 

2008 4 511 5 716 1 744 3,66 

2009 5 241 4 876 2 109 5,19 

2010 5 688 5 587 2 210 4,75 

2011 6 058 5 863 2 405 4,92 

2012 6 059 6 320 2 144 4,07 

2013 6 216 6 048 2 312 4,59 

2014 6 662 6 986 1 988 3,41 

2015 5 831 6 027 1 792 3,57 

2016 5 372 5 448 1 716 3,78 

2017 5 158 5 523 1 351 2,94 

2018 4 894 4 954 1 290 3,12 

2019 5 203 4 945 1 545 3,76 

2020 4 610 4 704 1 444 3,71 
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