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Wst�p 

 Rok 2005 był drugim rokiem działalno�ci s�downictwa administracyjnego w formie 

organizacyjnej okre�lonej ustaw� z dnia 22 lipca 2002r. Prawo o ustroju s�dów 

administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269). Reforma s�downictwa administracyjnego 

skutkowała wskazaniem priorytetowych zada� zwi�zanych z istniej�c� zaległo�ci�  

w rozpoznaniu spraw. Zwi�kszenie ilo�ci etatów zarówno osób orzekaj�cych, jak stanowisk 

urz�dniczych oraz podj�cie wysiłku s�dzenia wi�kszej ilo�ci spraw na posiedzeniach 

doprowadziło do istotnej poprawy w tym zakresie, co ilustruj� ni�ej przedstawione 

zestawienia statystyczne. 

 

Wpływ spraw 

 W 2005 roku do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego w Gda�sku wpłyn�ło 

2987 skarg z czego do Wydziału I wpłyn�ło 1011 skarg, w tym 6 na bezczynno�� organów, 

do Wydziału II – 1131 skarg, w tym na bezczynno�� organów 71, a do Wydziału III – 845 

skarg, w tym 27 na bezczynno�� organów. 

 Wpływ skarg z uwzgl�dnieniem rodzajów spraw w porównaniu do roku 

poprzedniego przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela nr 1 

Wpływ skarg w latach 2004 – 2005 z uwzgl�dnieniem rodzajów spraw: 

Wpływ w roku 

Lp. 

Sy
m

bo
l 

sp
ra

w
y 

Rodzaj spraw 
2004 2005 

1 2 3 4 5 

1 601 
Budownictwo, nadzór architektoniczno-
budowlany i specjalistyczny, ochrona 
przeciwpo�arowa 

307 385 

2 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie obj�te 
symbolem 611 0 1 

3 603 

Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i 
innych dróg ogólnodost�pnych, ruch na 
tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, 
przewozy, �egluga morska i �ródl�dowa 

50 35 

4 604 Działalno�� gospodarcza, w tym z 
udziałem podmiotów zagranicznych 11 20 

5 605 
Ewidencja ludno�ci, dowody to�samo�ci, 
akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, 
obywatelstwo, paszporty 

116 121 
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Wpływ w roku 

Lp. 

Sy
m

bo
l 

sp
ra

w
y 

Rodzaj spraw 
2004 2005 

6 607 
Gospodarka mieniem pa�stwowym i 
komunalnym, w tym gospodarka 
nieruchomo�ciami nierolnymi 

119 81 

7 609 
Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, 
budownictwo wodne, melioracje, 
zaopatrzenie w wod� 

18 18 

8 611 

Podatki i inne �wiadczenia pieni��ne, do 
których maj� zastosowanie przepisy 
Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja 
tych �wiadcze� pieni��nych 

743 987 

9 612 Sprawy geodezji i kartografii 6 13 
10 613 Ochrona �rodowiska i ochrona przyrody 17 29 

11 614 
O�wiata, szkolnictwo wy�sze, nauka, 
działalno�� badawczorozwojowa i 
archiwa 

6 25 

12 615 Sprawy zagospodarowania 
przestrzennego 109 282 

13 616 

Rolnictwo i le�nictwo, w tym 
gospodarowanie nieruchomo�ciami 
rolnymi i le�nymi, ochrona gruntów 
rolnych i le�nych, gospodarka łowiecka, 
rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona 
zwierz�t 

9 5 

14 617 Uprawnienia do wykonywania 
okre�lonych czynno�ci i zaj�� 0 1 

15 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomo�ci 20 27 

16 619 Stosunki pracy i stosunki słu�bowe, 
sprawy z zakresu inspekcji pracy 80 45 

17 620 

Ochrona zdrowia, w tym sprawy 
dotycz�ce chorób zawodowych, 
zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, 
zawodu lekarza, piel�gniarstwa, 
poło�nictwa, aptekarstwa i nadzoru 
sanitarnego 

35 62 

18 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki 
mieszkaniowe 83 50 

19 624 Powszechny obowi�zek obrony kraju 9 13 

20 626 Ustrój samorz�du terytorialnego, w tym 
referendum gminne 1 7 

21 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie 
nieruchomo�ci przez cudzoziemców 1 1 

22 629 Sprawy mienia przej�tego z naruszeniem 
prawa 1 1 
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Wpływ w roku 

Lp. 

Sy
m

bo
l 

sp
ra

w
y 

Rodzaj spraw 
2004 2005 

23 630 

Obrót towarami z zagranic�, nale�no�ci 
celne i ochrona przed nadmiernym 
przywozem towaru na polski obszar 
celny 

159 337 

24 631 Wytwarzanie i obrót broni� i materiałami 
wybuchowymi 0 3 

25 632 Pomoc społeczna 136 145 
26 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia 57 52 

27 634 Sprawy kombatantów, �wiadczenia z 
tytułu pracy przymusowej 63 82 

28 636 

Kultura i sztuka, w tym sprawy 
działalno�ci kultury i twórczo�ci, 
biblioteki, ochrona zabytków i muzea, 
sprawy zwi�zane z ochron� praw 
autorskich i pokrewnych 

0 1 

29 645 
Sprawy nieobj�te symbolami 
podstawowymi 601 - 644 oraz od 646 - 
652 

29 32 

30 647 Sprawy zwi�zane z ochron� danych 
osobowych 0 2 

31 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i 
prawa prasowego 9 2 

32 653 	rodki publiczne nie obj�te innymi 
symbolami 2 18 

33 638 
Sprawy egzekucji administracyjnej; 
egzekucja obowi�zków o charakterze 
niepieni��nym 

20 63 

34 639 Skargi na uchwały organów jednostek 
samorz�dowych 78 111 

35 640 Skargi organów nadzoru na uchwały 
organów jednostek samorz�dowych 2 1 

36 641 Rozstrzygni�cia nadzorcze 15 10 

37 642 

Skargi na akty prawa miejscowego  
wojewodów i organów administracji 
niezespolonej oraz na niewykonywanie 
przez nich czynno�ci nakazanych 
prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 
i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rz�dowej w 
województwie 

0 11 

38 644 	rodki zapewniaj�ce wykonanie 
orzecze� S�du 8 12 
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Post�powanie s�dowe 

 W 2005 roku załatwiono ł�cznie 5693 skargi, z czego na rozprawach załatwiono 

4386 skarg, w tym 30 skarg na bezczynno�� organu, a na posiedzeniach niejawnych 11307 

skarg, w tym 75 skarg na bezczynno�� organów. W�ród spraw załatwionych  

na posiedzeniach niejawnych 136 spraw rozpoznano w trybie uproszczonym. 

Do rozpatrzenia ł�cznie pozostało 3445 spraw SA i 39 spraw SAB. Dla porównania  

w roku 2004 pozostało do rozpatrzenia 6150 spraw SA i 21 spraw SAB. 

 

Tabela 2 

Załatwienie skarg na akty i inne czynno�ci w latach 2004 – 2005 

2004 2005 
Załatwiono 
wyrokiem 

Załatwiono 
wyrokiem Lp. Rodzaj załatwionej skargi 

Wpływ 
Ogółem Uwzgl�

dniono 

Wpływ 
Ogółem Uwzgl�

dniono 

1 

Załatwione wyrokiem  skargi  
na akty i czynno�ci ministrów, 
centralnych organów 
administracji rz�dowej i innych 
naczelnych organów 

63 747 232 89 59 13 

2 
Załatwione wyrokiem skargi  
na akty i czynno�ci samorz�-
dowych kolegiów odwoławczych 

579 540 170 627 942 259 

3 
Załatwione wyrokiem skargi na 
akty i czynno�ci terenowych 
organów administracji rz�dowej 

823 1215 400 767 1488 557 

4 Załatwione wyrokiem skargi na 
akty i czynno�ci Izb Skarbowych 580 1020 385 770 1238 369 

5 
Załatwione wyrokiem skargi na 
akty i czynno�ci Inspektorów 
Urz�dów Kontroli Skarbowej 

3 1 0 2 0 0 

6 Załatwione wyrokiem skargi na 
akty i czynno�ci Izb Celnych 176 189 83 414 225 123 

7 

Załatwione wyrokiem skargi na 
akty i czynno�ci innych organów 
- dotyczy tak�e podmiotów nie 
b�d�cych organami 
administracyjnymi 

bd bd bd 81 67 27 

 
W porównaniu z rokiem 2004 instytucja post�powania uproszczonego była  

w opisywanym okresie wykorzystywana w znacznie wi�kszym zakresie. 
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Wydziały I II III 
na wniosek skar��cego lub organu 34 96 55 
z urz�du 0 29 0 
ilo�� spraw zako�czonych wyrokiem 7 86 19 
ilo�� spraw skierowanych na 
rozpraw� 6 26 27 

 
Tabela nr 3 przedstawia załatwienia spraw w post�powaniu mediacyjnym 

w porównaniu do roku poprzedniego 

Tabela 3 

Załatwienia spraw w post�powaniu mediacyjnym w latach 2004-2005 

Sprawy, w których 
wszcz�to post�powanie 

mediacyjne 

Sprawy załatwione 
w post�powaniu 

mediacyjnym 
Lp. Rodzaj sprawy 

2004 2005 2004 2005 
1. Ogółem WSA 10 5 0 0 

2. SA 9 0 0 0 

3. SAB 1 0 0 0 

 

Stan zatrudnienia 

 W porównaniu z rokiem 2004 stan zatrudnienia uległ zwi�kszeniu. Wzrosła ilo�� 

etatów we wszystkich kategoriach zatrudnienia, co ilustruje zestawienie porównawcze: 

 

Lp.  Stan zatrudnienia  
na 31.12.2004 

Stan zatrudnienia  
na 31.12.2005 

1.  Urz�dnicy 
w tym asystenci s�dziego 

51 osób 
7 osób 

60 osób 
14 osób 

2. Obsługa 8 osób 9 osób 

3. Referendarze 3 osoby 5 osób 

4. S�dziowie WSA 7 osób 13 osób 

5. S�dziowie NSA 18 osób 18 osób 

6. Asesorzy 2 osoby 2 osoby 
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Budynki 

Wojewódzki S�d Administracyjny w Gda�sku dysponuje maj�tkiem, w którego skład 

wchodz�: 

a. nieruchomo�ci poło�one w Gda�sku przy al. Zwyci�stwa nr 16/17, stanowi�ce 

własno�� Skarbu Pa�stwa, b�d�ca w trwałym zarz�dzie Wojewódzkiego S�du 

Administracyjnego w Gda�sku, tj. działka nr 229 o pow. 2639 m2, zabudowana 

budynkiem biurowym o pow. u�ytkowej 2098,60 m2; oraz działki nr 228/1 i nr 228/2  

o pow. 2039 m2 zabudowane budynkiem biurowym o pow. u�ytkowej 1606,90 m2;  

b. nieruchomo�� poło�ona w Gda�sku przy al. Zwyci�stwa nr 21, stanowi�ca własno�� 

Skarbu Pa�stwa, b�d�ca w trwałym zarz�dzie Wojewódzkiego S�du 

Administracyjnego w Gda�sku, tj, działka nr. 220, o powierzchni 2470 m2, 

zabudowana budynkiem biurowym o pow. u�ytkowej 714 m2, (+ gara� 45 m2),  

 
Sprz�t komputerowy 

 Zadania zwi�zane z reform� s�downictwa administracyjnego wymagały kolejnych 

nakładów umo�liwiaj�cych utworzenie nowoczesnych stanowisk pracy. Zakupy dokonane 

w 2005 roku obejmuj� m.in.: 

komputery stacjonarne 3 szt. 

notebook 5 szt. 

drukarki 16 szt. 

skanery 6 szt. 

monitory LCD 17” 15 szt. 

zasilacze awaryjne UPS 4 szt. 

pami�� typu „Pendrive” 35 szt. 

kserokopiarki 7 szt. 

telefaksy 2 szt. 

 

Wydział Informacji S�dowej 

 Porównanie obci��enia Wydziału Informacji S�dowej w latach 2004-2005 ilustruje 

poni�sze zestawienie: 
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Lp.  2004 2005 

1. Wnioski o udzielenie informacji 326 561 

2. Udost�pnienie akt interesantom 890 1742 

3. Wnioski o udost�pnienie 
informacji publicznej 1 41 

4. Skargi i wnioski 69 29 

5. Tezy 5 16 

6 Zamówienia biblioteczne 74 80 

7 Praktyki studenckie - 10 

8. Przygotowywanie orzeczenia do 
publikacji w czasopi�mie - 41 

9. Orzeczenia przesyłane w ramach 
współpracy z innymi s�dami 42 57 

 

Kwalifikacje orzecze� do publikacji  

 W 2005r. Prezes Wojewódzkiego S�du Administracyjnego w Gda�sku zarz�dził 

zakwalifikowanie do publikacji w odpowiednim zbiorze 15 orzecze�: 

4 z Wydziału I:  I SA/Gd 663/01, I SA/Gd 910/01, I SA/Gd 477/04, I SA/Gd 2051/01 

4 z Wydziału II: II SA/Gd 102/02, II SA/Gd 747/02, II SA/Gd 188/05, II SA/Gd 863/02 

7 z wydziału III: 3 II SA/Gd 1019/00, 3 II SA/Gd 3218/02, 3 I SA/Gd 522/01,  
3 II SA/Gd 771/02, 3 II SA/Gd 947/03, 3 II SA/Gd 1826/03, 
3 II SA/Gd 1646/03.  

 

Szkolenia 

1/ w seminarium podyplomowym z prawa europejskiego udział bior�:  

  s�dzia NSA Zdzisław Kostka 
  s�dzia NSA Jacek Hyla 
  s�dzia NSA Anna Orłowska 
  s�dzia WSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz 
  asesor  Katarzyna Krzysztofowicz 

2/ w dniu 4 kwietnia 2005r. Pan Prezes Stanisław Nowakowski brał udział  

w konferencji organizowanej przez Samorz�dowe Kolegium Odwoławcze  

w miejscowo�ci Rowy, 
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3/ w dniu 28 kwietnia 2005r. Pan Prezes Stanisław Nowakowski brał udział  

w seminarium organizowanym w Ciechocinku przez Izb� Skarbow� w Bydgoszczy  

4/ w dniach 27-29 kwietnia 2005r. Dyrektor Andrzej Kospał Pawłowski i Główna 

Ksi�gowa Genowefa Wn�k, brali udział w naradzie organizowanej w Ciechocinku 

przez WSA Bydgoszcz, 

5/ w dniach 6 – 8 czerwca 2005r. odbyła si� konferencja szkoleniowa dla s�dziów i 

asesorów w Suchej k/Koronowa, w której udział wzi�ło 15 s�dziów tut. S�du, 

6/ w dniach 26 – 28 wrze�nia 2005r. w Krasnobrodzie odbyło si� szkolenie  

dla s�dziów, w którym uczestniczył Pan Prezes Stanisław Nowakowski 

7/ w dniach 28.09 – 01.10.2005r. odbyło si� szkolenie w Zespole Pałacowym 

Ossoli�skich w miejscowo�ci Sterdy�, w którym udział wzi�ła s�dzia NSA 

Joanna Zdzienicka – Wi�niewska.  

8/ w dniach 26 – 28 pa
dziernika 2005r. odbyła si� narada prezesów WSA w Kielcach 

9/ w dniach 28 – 29 pa
dziernika 2005r. w Warszawie przeprowadzone zostało 

szkolenie w zakresie funkcjonowania systemu OSO. W szkoleniu udział wzi�li: 

Joanna Klawikowska, Jolanta Stankiewicz. Edyta Ory�czak i Maciej Dembski 

10/ w dniach 1 – 2 grudnia 2005r. w Warszawie przeprowadzono szkolenie z zakresu 

„Informatycznego systemu obsługi bud�etu pa�stwa „Trezor”, w którym udział 

wzi�li” Katarzyna Drewek Gula i Dominik Liwach, 

11/ w dniu 6 grudnia 2005r. w Warszawie odbyły si� uroczysto�ci XXV-lecia NSA,  

w których wzi�ło udział 8 s�dziów NSA i dyrektor S�du. 

12/ w dniu 13 grudnia 2005r. odbyło si� szkolenie z zakresu pełnienia funkcji 

administratora systemów oraz inspektora bezpiecze�stwa teleinformatycznego,  

na który oddelegowany został Maciej Dembski 
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Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego (art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej) 

 
Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2005 r. Wojewódzki Sad Administracyjny  

w Gda�sku w sprawie II SA/Gd 1031/02 przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu 

nast�puj�ce pytanie prawne: 

„Czy przepisy art. 27 ust. 1, 2, 3, ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 414 ze zm.) s� zgodne  
z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie w jakim uniemo�liwiaj� nabycie prawa do 
zasiłku stałego osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostaj�cej  
w zatrudnieniu ze wzgl�du na konieczno�� sprawowania opieki o jakiej mowa w art. 27 
ust. 1 powołanej wy�ej ustawy, nad innym ni� jej dziecko niepełnosprawnym, 
pełnoletnim członkiem rodziny, wobec którego osob� t� obci��a obowi�zek 
alimentacyjny?” 

 

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2005 r. Wojewódzki Sad Administracyjny  

w Gda�sku w sprawie sygn. akt III SA/Gd 5/05 przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu 

nast�puj�ce pytanie prawne: 

„1.  Czy art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym (t.j. Dz. U. Nr 108 z 2005r. poz. 908 z pó�n. zmianami)  jest zgodny z art. 64 
ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 w zwi�zku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 46  Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej?  

Czy art. 130a ust. 11 pkt  3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym (t.j. Dz. U. Nr 108 z 2005r. poz. 908 z pó�n. zmianami) jest zgodny z art. 64 
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?  

Czy §8 ust. 1 rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji 
z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz.U. nr 134 poz. 1133 
z pó�n. zmianami) jest zgodny z art. 130a ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. Nr 108 z 2005r. poz. 908 z pó�n. zmianami) oraz 
z art. 92 ust. 1 i art. 46 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?” 
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Wybrane orzeczenia wydane w WSA w Gda�sku w 2005 roku 

I. Problemy proceduralne 

1. Kodeks post�powania administracyjnego 

W sprawie sygn. akt III SA/Gd 363/04 S�d przychylił si� do stanowiska, �e  

w post�powaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, prowadzonym na podstawie 

art. 127 § 3 k.p.a. wył�czeniu podlega tak�e pracownik organu administracji (lub członek 

organu kolegialnego) bior�cy udział w wydaniu decyzji po raz pierwszy. 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. stanowi 

bowiem zwykły �rodek zaskar�enia, ró�ni�cy si� od odwołania jedynie brakiem cechy 

dewolutywno�ci – z reguły (cho� nie zawsze) z powodów faktycznych – a mianowicie  

z powodu braku w strukturze organów administracji organów wy�szego stopnia  

nad organem wła�ciwym do rozpatrzenia sprawy po raz pierwszy. 

Przepisy procedury administracyjnej dotycz�ce wył�czenia od rozpoznania sprawy w 

post�powaniu odwoławczym pracownika (lub członka organu kolegialnego) wydaj�cego 

decyzje w I instancji odgrywaj� istotn� rol� i maj� na celu zapewnienie stronom gwarancji 

obiektywizmu i bezstronno�ci przy ponownym rozpoznaniu sprawy przez organ 

odwoławczy (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2005r. sygn. akt 

P 8/03 publ. OTK-A 2005/3/20). Gwarancje te powinny by� zapewnione w najwy�szym 

mo�liwym do osi�gni�cia stopniu tak�e i stronie post�powania prowadzonego ponownie 

przez ten sam organ wskutek zło�enia wniosku opartego na art. 127 § 3 k.p.a. 

 

W wyroku z dnia 5 pa
dziernika 2005r. wydanym w sprawie III SA/Gd 43/05 S�d 

wskazał, �e z tre�ci art. 217 k.p.a. wynika, i� w uproszczonym post�powaniu, jakim jest 

post�powanie o wydanie za�wiadczenia, stron� jest wył�cznie podmiot domagaj�cy si� jego 

wydania. Konsekwencj� tego rozwi�zania jest regulacja art. 219 k.p.a., w my�l której 

odmowa wydania za�wiadczenia o tre�ci ��danej przez osob� ubiegaj�c� si� o nie nast�puje 

w drodze postanowienia, na które słu�y za�alenie. Z tre�ci niniejszego przepisu natomiast 

wypływa wniosek, i� za�alenie w trybie art. 219 k.p.a. mo�e wnie�� tylko osoba, która 

wniosła ��danie o wydanie za�wiadczenia. Inna osoba zainteresowana w jakikolwiek 

sposób wydaniem za�wiadczenia nie mo�e szuka� ochrony w art. 219 k.p.a. Je�li 
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legitymowana jest do uzyskania za�wiadczenia, swój interes mo�e zaspokoi� składaj�c 

własny wniosek o jego wydanie (art. 217 § 1 k.p.a.) – zob. wyrok NSA z dnia 19.04.2000 r. 

– II SA/Gd 433/98 (OSP 2001/6/84). Dlatego te� niedopuszczalne jest wniesienie za�alenia 

na postanowienie odmawiaj�ce wydania za�wiadczenia przez osob�, która nie składała 

wniosku o jego wydanie. Rozpoznanie takiego za�alenia pozbawiłoby osob� zainteresowan� 

wydaniem za�wiadczenia praktycznie mo�liwo�ci zło�enia własnego wniosku o wydanie 

za�wiadczenia. 

 

2. Ordynacja podatkowa 

W uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie I SA/Gd 2423/01 S�d wskazał,  

�e zgodnie z art. 79 § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowi�zuj�cym  

w roku 2001 podatnik mo�e zło�y� wniosek o stwierdzenie nadpłaty m.in. wtedy, gdy  

w zeznaniu rocznym w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazał zobowi�zanie 

podatkowe nienale�ne lub w wysoko�ci wy�szej od nale�nej i wpłacił zadeklarowany 

podatek albo wykazał kwot� nadpłaty w wysoko�ci wi�kszej od nale�nej. Podstaw� zło�enia 

wniosku o stwierdzenie nadpłaty jest zatem przekonanie wnioskodawcy o istnieniu nadpłaty 

podatku. Jedyn� przesłank� decyduj�c� o dopuszczalno�ci wniosku jest zło�enie go w 

terminie zakre�lonym art. 80 ww. ustawy. Z materiału dowodowego bezspornie wynika,  

i� w przedmiotowej sprawie obie przesłanki zostały spełnione, w zwi�zku z faktem 

wyst�pienia ze stosownym wnioskiem w dacie 30 kwietnia 2001r., przy jednoczesnym 

zło�eniu korekty zeznania podatkowego za 1997r. Podkre�lenia wymaga, i� na etapie 

wst�pnego badania wniosku, organ nie jest uprawniony do oceny jego zasadno�ci. Tym 

samym, je�eli zło�ony wniosek spełnia wymogi formalne nie jest dopuszczalne odst�pienie 

od jego merytorycznego rozpoznania. 

Nie mo�na zgodzi� si� z zawartym w zaskar�onej decyzji stanowiskiem, i� wniosek  

o stwierdzenie nadpłaty staje si� bezprzedmiotowy w chwili wydania przez organ pierwszej 

instancji decyzji okre�laj�cej wysoko�� zobowi�zania podatkowego w okre�lonym podatku 

za to�samy okres rozliczeniowy. W ocenie S�du wniosek taki mo�e bowiem by� zło�ony 

przez podatnika a� do czasu uko�czenia wszcz�tego z urz�du post�powania podatkowego. 

  

W sprawie sygn. akt III SA/Gd 380/05 wydany został w dniu 21 grudnia 2005r. 

wyrok, w uzasadnieniu którego wskazano, �e zakwalifikowanie okre�lonego terminu  
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do terminu materialnego lub terminu procesowego powinno by� oparte na kryterium 

zamieszczenia normy prawnej wyznaczaj�cej termin w ustawie materialnej czy ustawie 

procesowej. Ordynacja podatkowa zawiera zarówno regulacj� materialnoprawn�  

jak i procesow� a zatem o zakwalifikowaniu normy prawnej ustanawiaj�cej termin 

przes�dza� mo�e tylko przedmiot regulacji a zatem czy dotyczy terminu kształtowania praw 

lub obowi�zków, czy terminu dokonania czynno�ci w toku post�powania /por. wyrok NSA 

zdn.24.11.1994r. sygn. akt SA/Ka 1230/94/. Terminy materialne wi��� zarówno organy 

celne jak i strony post�powania. Naruszenie przez organ przepisów reguluj�cych terminy 

materialne jest ra��cym naruszeniem prawa. Upływ terminu materialnego dla strony 

powoduje b�d
 jej ochron� przed nało�eniem na ni� obowi�zku b�d
 ograniczenie 

mo�liwo�ci dochodzenia praw. 

Ordynacja podatkowa uregulowała sposób obliczania terminów, niedopuszczalne jest 

zatem stosowanie innych sposobów, ani�eli wskazanych w art. 12. Wydzielenie regulacji 

sposobu obliczania terminu z regulacji zawartej w Dziale IV "post�powanie podatkowe" 

powoduje, �e unormowany sposób obliczania terminu ma zastosowanie zarówno do 

terminów materialnych jak i procesowych. 

Zdaniem S�du nie budzi w�tpliwo�ci, �e termin okre�lony w § 5 art.65 Kodeksu 

celnego do wydania decyzji o której mowa w § 4 tego przepisu jest terminem materialnym. 

 

3. Prawo o post�powaniu przed s�dami administracyjnymi 

W sprawie sygn. akt II SA/Gd 102/02 S�d wskazał, �e podstaw� działalno�ci organów 

władzy publicznej mog� by� wył�cznie przepisy prawa (art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz art. 6 k.p.a.). Z tego wzgl�du jako podstaw� uprawnienia organu władzy 

publicznej do wydania decyzji nale�y wykluczy� zał�cznik do uchwały Zarz�du PFRON nr 

347/99. 

Przepisem prawa powszechnie obowi�zuj�cego, zawieraj�cego podstaw� działania 

organów władzy publicznej w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym w likwidowaniu 

barier w komunikowaniu si� jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 

ze zm.). Jednak�e równie� ta ustawa nie zawiera przepisów, które mogłyby stanowi� 

podstaw� do wydania decyzji administracyjnej w tych sprawach.  
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Wskazane przepisy art. 35a pkt 2, 47 ust. 1 pkt 1 ustawy s� niew�tpliwie podstaw� 

działania organów władzy publicznej w zakresie administrowania �rodkami publicznymi 

przeznaczonymi na okre�lony cel, a wi�c podstaw� podejmowania innych ni� decyzja 

administracyjna aktów i czynno�ci z zakresu administracji publicznej. Działania te s� przy 

tym ukierunkowane na zapewnienie okre�lonej generalnie grupie ludzi (osobom 

niepełnosprawnym) ró�norodnych �wiadcze�, nie uj�tych przez ustawodawc� w formie 

zamkni�tej listy (art. 9 ust. 2 pkt 3 i art. 10 ust. 1 ustawy), zmierzaj�cych do ich rehabilitacji 

społecznej. Mo�na zatem stwierdzi�, �e s� to akty i czynno�ci, o których mowa w art. 3 § 2 

pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post�powaniu przed s�dami 

administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz akty i czynno�ci, o których była 

mowa w nieobowi�zuj�cym obecnie, ale obowi�zuj�cym w chwili podj�cia zaskar�onego 

postanowienia, art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym S�dzie 

Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368 ze zm.).  

 

W sprawie II SAB/Gd 49/04 skar��cy wniósł skarg� na bezczynno�� Starosty 

Kartuskiego, który mimo upływu ponad czterech miesi�cy nie załatwił jego wniosku  

o sprzeda� mieszkania zło�onego stosownie do tre�ci art. 10 ust. 1 ustawy z dnia  

15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszka� b�d�cych własno�ci� przedsi�biorstw 

pa�stwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Pa�stwa, pa�stwowych 

osób prawnych oraz niektórych mieszka� b�d�cych własno�ci� Skarbu Pa�stwa (Dz.U. nr 4 

z 2001 r., poz. 24 ze zm.).  

Wniosek Starosty Kartuskiego o odrzucenie skargi S�d uznał za zasadny. Skarga  

na bezczynno�� organu administracji publicznej przysługuje wówczas, gdy bezczynno�� ta 

dotyczy przypadków okre�lonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o post�powaniu przed s�dami administracyjnymi (art. 3 § 2 pkt 8 powołanej ustawy). 

W powołanym art. 3 § 2 pkt 1-4 wymienione s� decyzje administracyjne, postanowienia 

wydane w post�powaniu administracyjnym, na które słu�y za�alenie albo ko�cz�ce 

post�powanie, a tak�e postanowienia rozstrzygaj�ce spraw� co do istoty, postanowienia 

wydane w post�powaniu egzekucyjnym i zabezpieczaj�cym, na które słu�y za�alenie oraz 

inne ni� wcze�niej okre�lone akty lub czynno�ci z zakresu administracji publicznej 

dotycz�ce uprawnie� lub obowi�zków wynikaj�cych z przepisów prawa. Z tego wynika, �e 

skarga na bezczynno�� organu administracji publicznej nie jest dopuszczalna, gdy organ 
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administracji nie ma obowi�zku podj�� jednego ze wskazanych aktów lub czynno�ci. 

Wobec tego nale�y rozstrzygn��, czy organ, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o zasadach zbywania (…), załatwiaj�c wniosek o nabycie mieszkania ma 

obowi�zek podj�� jeden z aktów wymienionych w art. 3 § 2 pkt 1-4 Prawa o post�powaniu 

przed s�dami administracyjnymi lub podj�� czynno�� wymienion� w art. 3 § 2 pkt 4 tego 

prawa. 

Powołany art. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania (…) mówi  

o zbyciu mieszkania po okre�lonej cenie. W ten sposób ustawodawca nawi�zał  

do sprzeda�y, czyli do cywilnoprawnej, a nie administracyjnoprawnej metody kształtowania 

stosunków prawnych. Pozostaje to w zgodzie z charakterem całej ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r., która dotyczy sprzedawania mieszka�. Jednocze�nie �adne sformułowanie tego 

przepisu, ani �adnego innego w tej ustawie, nie przemawia za tym, aby przeniesienie 

własno�ci mieszkania miało nast�pi� w formie decyzji administracyjnej albo postanowienia. 

Z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wynika jedynie, �e organ reprezentuj�cy 

Skarb Pa�stwa wydaje decyzj� o wyga�ni�ciu trwałego zarz�du. Decyzj� tak� wydaje si� 

jednak tylko wtedy, gdy mieszkanie ma by� sprzedane. Wydaje si� j� dlatego, �e 

niedopuszczalna była by (sprzeczna z art. 10 ust. 1 i art. 43 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami - Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm. - które 

zakładaj� istnienie trwałego zarz�du jedynie na nieruchomo�ciach Skarbu Pa�stwa lub 

jednostek samorz�du terytorialnego) sprzeda� mieszkania przed wyga�ni�ciem trwałego 

zarz�du. Decyzja ta nie jest zatem form� załatwienia sprawy zbycia mieszkania. Jest  

to konieczna czynno��, w razie gdy organ reprezentuj�cy Skarb Pa�stwa, uwzgl�dniaj�c 

wniosek, zgodzi si� zby� mieszkanie.  

 

II. Sprawy z zakresu zobowi�za� podatkowych 
 

1. Podatek dochodowy od osób prawnych 

W sprawie I SA/Gd 1448/01 S�d wyraził pogl�d, �e potr�cenie kosztów w innym 

momencie ni� zostały one poniesione powinno mie� miejsce, gdy istnieje jednoznaczne, 

bezpo�rednie powi�zanie kosztów z osi�gni�ciem przychodów. Je�eli takiego powi�zania 

nie mo�na stanowczo okre�li�, wówczas koszty powinny by� potr�cone w roku  

ich poniesienia. 
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W sprawie I SA/Gd 2411/01 S�d wskazuj�c art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993r. Nr 106,  

poz. 482 ze zm.) stwierdził, �e poniewa� ustawodawca nie sprecyzował dla potrzeb tego 

podatku jakie �wiadczenia mog� by� uznane za nieodpłatne, to przede wszystkim poj�cie to 

jako zwi�zane ze stosunkami prawnymi o charakterze zobowi�zaniowym musi by� 

rozumiane szeroko jako ka�de �wiadczenie, z którym nie jest zwi�zana jakakolwiek zapłata 

w formie pieni��nej lub innym �wiadczeniu ekwiwalentnym. 

 

W uzasadnieniu wyroku w sprawie I SA/Gd 663/01 S�d wyraził pogl�d, �e nale�y 

przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie wyst�puje w przypadku wyłudzenia towaru od 

podatnika. 

 

2.  Podatek dochodowy od osób fizycznych 

W sprawie sygn. akt I SA/Gd 898/02 S�d powołuj�c przepis art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r.  

Nr 90, poz. 416 ze zm.) stwierdził, �e z istoty poj�cia „osoba samotnie wychowuj�ca dzieci” 

nale�y wyprowadzi� taki stan, w którym nie wyst�pi konkurencja dwojga osób (czy to 

rodziców czy opiekunów prawnych), poniewa� za prawnie niedopuszczaln� nale�ałoby 

uzna� sytuacj�, w której z tego samego stanu faktycznego dwie osoby wysnuj� wniosek, �e 

s� osobami samotnie wychowuj�cymi dzieci. U�ywaj�c okre�le� „rodzic albo opiekun 

prawny” ustawodawca przes�dził, �e mo�liwo�� wspólnego rozliczenia dochodów z 

małoletnim dzieckiem przysługuje tylko jednemu z rodziców. Przy czym podkre�li� nale�y, 

�e ustawodawca nie pozostawił wyboru rodzicom dziecka, który z nich skorzysta� b�dzie 

mógł z preferencyjnej formy opodatkowania. Prawo do opodatkowania w sposób 

przewidziany dla osób samotnie wychowuj�cych dzieci zdeterminowane jest okoliczno�ci� 

faktycznego sprawowania opieki nad dzieckiem przez jednego z rodziców. 

Wychowanie dziecka nie sprowadza si� do jego „utrzymywania”, ale obejmuje ogół 

czynno�ci zmierzaj�cych do nale�ytego ukształtowania człowieka w sferze duchowej 

 i psychicznej oraz zapewnienia mu materialnych podstaw rozwoju. U�ycie okre�lenia 

„osoba samotnie wychowuj�ca dzieci” oznacza zatem, �e intencj� ustawodawcy było 
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przyznanie prawa do wspólnego rozliczenia dochodów z małoletnim dzieckiem, a nie tylko 

wypełnia swoje obowi�zki alimentacyjne wobec dziecka. 

 

W sprawie sygn. akt I SA/Gd 1045/02 S�d stwierdził, �e zgodnie z art. 23 § 1 i 3 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926  

ze zm.) organ podatkowy okre�la podstaw� opodatkowania w drodze oszacowania, je�eli 

brak jest danych niezb�dnych do jej okre�lenia, a tak�e gdy dane wynikaj�ce z ksi�g 

podatkowych nie pozwalaj� na okre�lenie podstawy opodatkowania, przy czym organ 

podatkowy odst�pi od okre�lenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, je�eli 

dane wynikaj�ce z ksi�g podatkowych, uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku 

post�powania, pozwalaj� na okre�lenie podstawy opodatkowania.  

Organy dokonały porówna� kosztów poniesionych w 1993 i 1994 r. na uzyskanie tych 

samych usług i towarów w oparciu o umowy o prac�, umowy zlecenia i o dzieło  

z kosztami zakupu tych usług i towarów w 1995 r. od podmiotów prowadz�cych 

samodzieln�, działalno�� gospodarcz�. 

Takie proste porównanie nie mo�e by� podstaw� decyzji. Nie mo�na porównywa� 

kosztów wytworzenia np. elementów stolarskich przez pracownika z kosztami zakupu tych 

elementów od podmiotu gospodarczego. Oczywiste jest, �e podmiot gospodarczy musi sam 

ponosi� koszty materiałów, opłaca� ZUS, ew. ubezpieczenie maj�tkowe (zakład stolarski) 

koszty energii, zaopatrzenia, podatków (np. od nieruchomo�ci) itd. Pomini�cie kalkulacji 

tych kosztów ponoszonych przez podmiot gospodarczy przy braku porównania cen 

rynkowych, poddaje w w�tpliwo�� wyliczenia organów. Przede wszystkim jednak wypada 

zauwa�y�, �e organy podatkowe nie mog� ingerowa� w swobod� obrotu gospodarczego. 

Skoro dwa niezale�ne podmioty ustalaj� cen�, to zwi�kszony koszt kupuj�cego stanowi 

przecie� zwi�kszenie dochodu sprzedaj�cego. Opodatkowany jest te� obrót towarem. Tym 

samym co do zasady Skarb Pa�stwa odnosi korzy�� na takich działaniach. Niewyobra�alne 

jest, aby organ podatkowy dowolnie ustalał, jakie ceny maj� obowi�zywa� w stosunkach 

handlowych. 

 

W sprawie sygn. akt I SA/Gd 740/02 wskazano, �e dochód z obrotu wierzytelno�ciami 

stanowi 
ródło przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 cyt/w. Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ta (w odró�nieniu od innych 
ródeł przychodu – 



 18 

art. 34 i art. 25) nie okre�la zasad ustalania dochodu z praw maj�tkowych, co czyni 

koniecznym odwołanie si� do ogólnej definicji dochodu – sprecyzowanej w art. 9 ust. 2 

cyt/w ustawy.  

Stosownie do tre�ci art. 9 ust. 2 cyt/w ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych w brzmieniu obowi�zuj�cym w badanym roku podatkowym – dochodem  

ze 
ródła przychodów, je�eli przepisy art. 24 i 25 nie stanowi� inaczej, jest nadwy�ka sumy 

przychodów z tego 
ródła nad kosztami ich uzyskania osi�gni�ta w roku podatkowym (...). 

Odnosz�c powy�sz� definicj� dochodu na grunt rozpoznawanej sprawy w pierwszej 

kolejno�ci nale�y stwierdzi�, i� organy podatkowe aby ustali� dochód ze 
ródła przychodu 

jakim było prawo maj�tkowe prawidłowo analizowały ka�d� cesj� wierzytelno�ci aby 

ustali� czy z tytułu danej konkretnej cesji był przychód i czy zapłacono za ni� cedentowi 

uzgodnion� cen� nabycia. 

Z uwagi na specyficzne 
ródło przychodu jakim s� prawa maj�tkowe ��danie skargi, 

aby globalnie rozliczy� zarówno przychód jak i wszystkie koszty poniesione w 1998 r.  

na nabycie wierzytelno�ci – a zatem równie� tych, które w tym�e roku podatkowym  

nie przyniosły przychodu w �wietle powy�szego nie znajduje uzasadnienia prawnego. 

Wypada w tym miejscu zwróci� uwag�, i� wydatkowan� w 1998 r. kwot� 409.964,68 zł na 

nabycie wierzytelno�ci, które nie przyniosły przychodu w tym�e roku podatkowym spółka 

cywilna równie� (zreszt� prawidłowo) nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu 

badanego roku podatkowego, skoro nie było przychodu z tych konkretnych praw 

maj�tkowych.  

 

W wyroku wydanym w sprawie I SA/Gd 1426/01 S�d wskazał, �e z art. 22 ust. 1 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowi�zuj�cym w 1996r. 

wynika, �e aby mo�na było uzna� okre�lony wydatek za koszt uzyskania przychodu, musz� 

by� spełnione ł�cznie dwa warunki: celem poniesienia wydatku powinno by� osi�gni�cie 

przychodów i wydatek taki nie mo�e znajdowa� si� na li�cie zawartej w art. 23 ustawy, 

stanowi�cej katalog wydatków i odpisów, które nie mog� by� zaliczane do kosztów 

uzyskania przychodów. W�ród wydatków wprost wył�czonych z kategorii kosztów 

uzyskania przychodów mo�emy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy wyró�ni� 

wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie �rodków trwałych 

oraz warto�ci niematerialnych i prawnych, czyli wydatki inwestycyjne. Jednocze�nie 
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podkre�lenia wymaga, �e aby dany wydatek mógł by� uznany za koszt uzyskania 

przychodu, musi zosta� on faktycznie poniesiony. Za koszty poniesione uwa�a si� natomiast 

tylko te wydatki, które zostały udokumentowane i zaewidencjonowane przepisanej prawem 

formie. 

W ocenie S�du z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika,  

�e zakwestionowane wydatki dotycz�ce robót budowlanych nie miały charakteru wydatków 

remontowych, lecz wydatków inwestycyjnych, gdy� skoro obj�ty robotami budowlanymi 

warsztat, niezale�nie od rozpocz�cia w nim od 1 stycznia 1996r. prowadzenia działalno�ci 

gospodarczej, nie był wci�� w pełni kompletny i zdatny do u�ytku, nie mógł by� 

przedmiotem remontu. Remonty zmierzaj� do podtrzymania czy odtworzenia �rodka 

trwałego, natomiast inwestycje do podj�cia czy rozszerzenia działalno�ci w drodze 

wytworzenia �rodka trwałego, jego ulepszenia czy przebudowy powoduj�cej istotn� zmian� 

cech u�ytkowych. 

 

W sprawie I SA/Gd 343/02 skar��ca wyst�piła z ��daniem zwolnienia jej  

z obowi�zku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy w miesi�cu wrze�niu 2001r. z tytułu 

sprzeda�y papierów warto�ciowych.  

Istota sporu sprowadza si� wi�c wył�cznie do rozstrzygni�cia, czy przedmiotowe 

��danie, na gruncie obowi�zuj�cego w chwili wyst�pienia z obejmuj�cym je wnioskiem 

stanu prawnego, winno zosta� merytorycznie rozpatrzone przez organ podatkowy.  

Zgodnie z art. 22 § 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

obowi�zuj�cym w 2001 roku jedynym podmiotem legitymowanym do wyst�pienia  

z wnioskiem i do jednoczesnego wykazania w nim okoliczno�ci przemawiaj�cych  

za zastosowaniem zwolnienia był tylko i wył�cznie podatnik. Podkre�lenia jednak�e 

wymaga, i� literalne brzmienie przepisu wskazuje, i� mógł on wyst�pi� jedynie  

z ��daniem zwolnienia płatnika z obowi�zku pobrania zaliczki, czego w �adnym wypadku 

nie mo�na uto�samia�, jak chce strona skar��ca, z ��daniem zwolnienia  

z zapłaty zaliczki samego podatnika. Odnosz�c si� do zasad wykładni przepisów prawa 

podatkowego wskaza� bowiem nale�y, i� ze swej istoty sam ich charakter determinuje 

konieczno�� �cisłej ich interpretacji, a celowi ustalenia prawidłowego znaczenia normy 

prawnej słu�y w pierwszej kolejno�ci wykładnia gramatyczna. Literalnym znaczeniem 

okre�lonego poj�cia jest swoiste znaczenie nadane mu przez ustawodawc�, cz�stokrotnie 
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niepokrywaj�ce si� ze znaczeniem potocznym, a wi�c codziennym, standardowym  

i przeci�tnym rozumieniem danego wyrazu. Na gruncie rozpatrywanej sprawy wskaza� 

nale�y, i� takim wła�nie specyficznym dla prawa podatkowego terminem jest poj�cie 

„płatnika”, na co wyra
nie wskazuje sam ustawodawca w art. 8 ordynacji podatkowej 

jednoznacznie zakre�laj�cym mo�liwe rozumienie omawianego terminu. Zgodnie  

z ww. przepisem płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nie maj�ca osobowo�ci prawnej o ile tylko z mocy przepisów prawa podatkowego zastała 

ona zobowi�zana do obliczania kwoty podatku, pobrania jej od podatnika i wpłacenia jej we 

wła�ciwym terminie organowi podatkowemu. Tym samym niezale�nie od przekonania 

strony skar��cej nie jest płatnikiem samodzielnie obliczaj�cy i uiszczaj�cy kwot� 

zobowi�zania podatnik. 

 

W sprawie I SA/Gd 2051/01 S�d stwierdził, �e w przypadku prowadzenia przez osoby 

fizyczne działalno�ci gospodarczej w formie spółki cywilnej odpisom amortyzacyjnym 

podlegaj� tylko te �rodki trwałe, które wchodz� w skład maj�tku spółki (wspólnego maj�tku 

wspólników tej spółki). W my�l unormowa� zawartych w art. 861-863 Kodeksu cywilnego 

spółka cywilna posiada maj�tek (maj�tek wspólny wspólników na zasadach współwłasno�ci 

ł�cznej) odr�bny od, nie wchodz�cych w jego skład, maj�tków poszczególnych 

wspólników. 

Wspólno�� maj�tku wspólników spółki cywilnej ma charakter współwłasno�ci ł�cznej 

(jest tzw. wspólno�ci� do niepodzielnej r�ki), a nie wspólno�ci w cz��ciach ułamkowych. 

Współwłasno�� ł�czna charakteryzuje si� tym, i� wynika ze szczególnego stosunku 

prawnego o charakterze osobistym (stosunku spółki cywilnej), który ł�czy wspólników 

spółki cywilnej. Współwłasno�� ł�czna nie stanowi samodzielnego stosunku prawnego, lecz 

jest konsekwencj� stosunku spółki. Cech� konstytutywn� istniej�cej mi�dzy wspólnikami 

wspólno�ci ł�cznej jest jej bezudziałowy charakter, co oznacza, �e ka�demu wspólnikowi 

przysługuj� równe prawa do całego maj�tku. Ł�czny charakter wspólno�ci wyra�a si� w 

tym, i� w czasie trwania spółki wspólnicy mog� korzysta� ze wspólnego maj�tku jedynie 

razem (ł�cznie) dla realizacji wspólnego, okre�lonego umow� spółki celu gospodarczego. 

Współwłasno�� ł�czna oznacza niepodzielno�� maj�tku oraz brak okre�lenia wysoko�ci 

udziałów przysługuj�cych poszczególnym wspólnikom. 
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Za �rodki trwałe „stanowi�ce własno�� lub współwłasno�� podatników”, o których 

mowa w powołanym powy�ej rozporz�dzeniu Ministra Finansów, nale�y rozumie� jedynie 

�rodki trwałe stanowi�ce wspólny maj�tek wspólników spółki cywilnej, czyli maj�tek 

spółki. 

S�d wypowiedział si� równie� w kwestii bezpodstawno�ci zarzutu wył�czenia  

z kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikaj�cej ze sposobu ewidencjonowania  

w ksi�gach transakcji sprzeda�y komisowej. 

Strona skar��ca jednakowo co do zasady ewidencjonowała zarówno zakupy towarów 

do dalszej odprzeda�y, jak i warto�� towarów b�d�cych przedmiotem umów komisu. 

Tymczasem w przypadku umowy komisu (art. 765 i nast. Kodeksu cywilnego) 

własno�� rzeczy przechodzi z komitenta na osob� trzeci�, a nie z komitenta na komisanta. 

Rozliczenie transakcji komisowych w taki sposób, �e koszt uzyskania przychodów 

stanowiła ró�nica pomi�dzy warto�ci� towarów przyj�tych od producentów a kwot� 

uzyskan� za ten towar od nabywców (ta ostatnia była zawsze ni�sza o prowizj� komisanta a 

cz�sto jeszcze o dopłaty komisanta w przypadku sprzeda�y towaru poni�ej ceny umówionej 

z komitentem) prowadziło ka�dorazowo do powstania kosztów uzyskania przychodów 

równych lub wy�szych od przychodu z danej operacji. 

W przypadku przychodów komisanta nie mo�e stanowi� kosztu uzyskania prowizji 

saldo pomi�dzy warto�ci� towarów przyj�tych od komisanta a cen� sprzeda�y tych towarów 

w wykonaniu umowy komisu. 

 

W uzasadnieniu wyroku w sprawie sygn. akt I SA/Gd 910/01 S�d stwierdził,  

�e organy nie mogły odwoła� si� do ogólnej koncepcji „obej�cia prawa podatkowego”. 

Mogły natomiast podj�� prób� podwa�enia skuteczno�ci prawnopodatkowej spornych rent 

na płaszczy
nie art. 83 k.c., do której to konstrukcji cz��ciowo nawi�zuje  

te� art. 24 b § 2 Ordynacji podatkowej. 
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3. Podatek od towarów i usług 

W sprawie sygn. akt I SA/Gd 719/02 S�d stwierdził, �e spór w sprawie sprowadził si� 

w swej istocie do udzielenia odpowiedzi, czy otrzymywane przez skar��c� premie pieni��ne 

od jej kontrahentów – hurtowni farmaceutycznych w zwi�zku z wywi�zywaniem si� z 

zawartych umów handlowych (szybki termin płatno�ci, okre�lona ilo�� zakupów) pozostaj� 

w zwi�zku z rozliczeniem podatku od towarów i usług. 

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

o podatku akcyzowym premia pieni��na nie stanowi towaru, a w konsekwencji czynno�ci 

prawne maj�ce za przedmiot jej wypłat� nie s� obj�te zakresem przedmiotowym  

tej ustawy i nie powoduj� Obowi�zku podatkowego w podatku od towarów i usług. 

Wypłata premii pieni��nej wbrew stanowisku organów podatkowych  

nie powodowała zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w działalno�ci prowadzonej 

przez skar��c� w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Premia ta 

stanowiła dla skar��cej przychód podlegaj�cy opodatkowaniu podatkiem od osób 

fizycznych. Wypłata premii nie wi�zała si� w �aden sposób ze zmian� ceny sprzedanych 

�rodków farmaceutycznych, lecz stanowiła w swej istocie form� dzielenia si� z kupuj�cym 

(tu skar��c�) wypracowanym przy jego udziale zyskiem. 

Zmniejszenie podatku naliczonego u kupuj�cego na skutek wypłaty premii dokonanej 

na podstawie noty ksi�gowej, a nie faktury koryguj�cej prowadziłoby nadto do sytuacji, w 

której podatnik, wbrew fundamentalnej zasadzie potr�calno�ci podatku naliczonego nie 

mógłby obni�y� podatku nale�nego o podatek wcze�niej zadeklarowany  

i uiszczony przez sprzedaj�cego. 

 

W sprawie sygn. akt I SA/Gd 2218/01 S�d, powołuj�c art. 19 ust. 3 a ustawy  

o podatku od towarów i usług wskazał, �e otrzymanie towaru nie musi jednak wi�za� si� z 

faktycznym posiadaniem towaru przez nabywc�. Wystarczaj�c� okoliczno�ci� 

umo�liwiaj�c� nabywcy obni�enie kwoty podatku nale�nego jest umo�liwienie realizacji 

prawa do dysponowania towarem przez nabywc�. Chodzi o stan, w którym sprzedawca 

stawia towar do dyspozycji nabywcy, a ten akceptuje przej�cie na siebie ryzyka 

przypadkowej utraty towaru i prawa do zadysponowania towarem. Nabywca mo�e zleci� 

sprzedaj�cemu przechowywanie towaru w jego magazynie lub – jak miało to miejsce  

w niniejszej sprawie – zleci� sprzedaj�cemu przekazanie towaru do innego podmiotu 
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(leasingobiorca, dalszy kupuj�cy). W takim przypadku kupuj�cy (skar��cy) nie b�dzie  

w �adnym momencie w fizycznym posiadaniu towaru. Pomimo tego nale�y uzna�,  

�e kupuj�cy „otrzymał towar” w rozumieniu przepisu art. 19 ust. 3a ustawy o VAT.   

 

W sprawie sygn. akt I SA/Gd 42/02 S�d zwrócił uwag�, �e prawodawca przewidział 

mo�liwo�� wystawiania przed powstaniem obowi�zku podatkowego faktur 

dokumentuj�cych czynno�ci opodatkowane podatkiem (konkretyzacji zobowi�zania 

podatkowego) w § 42 rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r.  

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

akcyzowym (Dz.U. Nr 154, poz. 797 ze zm.). To oznacza, �e ani do tego, ani te�  

do innego przypadku udokumentowania sprzeda�y opodatkowanej faktur� VAT przed 

powstaniem obowi�zku podatkowego nie odnosi si� dyspozycja normy art. 33 ust. 1 ustawy 

o podatku od towarów i usług, poniewa� w przeciwnym razie prowadziłoby  

to do podwójnego opodatkowania tej samej sprzeda�y. 

Je�eli dana sprzeda� podlega opodatkowaniu, wynikaj�cy z niej podatek podatnik jest 

obowi�zany – stosownie do art. 10 i 26 ustawy – rozliczy� w miesi�cu (okresie),  

w którym obowi�zek podatkowy z jej tytułu przekształcił si� w zobowi�zanie podatkowe, 

natomiast wystawienie przed tym okresem lub po jego zako�czeniu faktury dokumentuj�cej 

t� sprzeda� pozostaje bez wpływu na rozliczenie podatku, który w ka�dej z tych sytuacji 

powinien zosta� zaewidencjonowany i rozliczony w miesi�cu powstania zobowi�zania 

podatkowego. 

Tym samym bezpodstawny był argument Izby Skarbowej, �e podatnik nie mógł 

dokona� korekty faktury z 28.10.1999 r. bowiem przepisy § 43 i § 44 rozporz�dzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 109,  

poz. 1245) nie dozwalaj� na korekt� faktury, o której mowa w art. 33 ustawy o VAT. 

 

W uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie sygn. akt I SA/Gd 1723/01 wskazano, 

�e stan faktyczny nie jest sporny. Firma X. wykonała a nast�pnie sprzedała na rzecz 

skar��cej spółki ulotki, co zostało potwierdzone stosownymi fakturami. Strona stwierdza, �e 

nie mo�na ich traktowa� jako towar w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o 
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podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z pó
n. 

zm.), gdy� nie były one przeznaczone do sprzeda�y we własnej sieci handlowej.  

Zgodnie z art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, ilekro�  

w przepisach mowa jest o towarach, rozumie si� przez to rzeczy ruchome, jak równie� 

wszelkie postaci energii, budynki, budowle lub ich cz��ci, b�d�ce przedmiotem czynno�ci 

okre�lonych w art. 2, które wymienione s� w klasyfikacjach wydanych na podstawie 

przepisów o statystyce pa�stwowej. Wbrew twierdzeniom strony z przepisu tego nie 

wynika, �e za towary mog� by� uznane jedynie takie rzeczy ruchome, które były 

przeznaczone do sprzeda�y we własnej sieci handlowej. Za chybiony nale�y uzna� pogl�d, 

�e nabyto usług� poligraficzn�. W sprawie nie jest przedmiotem sporu czynno��, w wyniku 

której ulotki zostały wytworzone, lecz dalszy nimi obrót. Ulotki te były niew�tpliwie 

rzeczami ruchomymi u�ytymi w celach reklamowych. W tym miejscu nale�y zauwa�y�, �e 

wi�kszo�� przypadków dotycz�cych przekazania przez dany podmiot towarów na potrzeby 

reklamy dotyczy towarów, które nie s� przedmiotem wytworzenia czy obrotu przez ten 

podmiot.  

Zgodnie z tre�ci� obowi�zuj�cego w 2000 roku przepisu art. 2 ust. 3 pkt 1 cytowanej 

ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu tym podatkiem podlega �wiadczenie 

usług oraz przekazanie lub zu�ycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy. Ustawa 

nie zawiera definicji reklamy, co powoduje, �e organ podatkowy dokonuj�c oceny 

dowodów powinien odnie�� si� do znaczenia potocznego poj�cia reklamy. Z pewno�ci� dla 

prawnej kwalifikacji przekazania towarów na potrzeby reklamy istotny b�dzie tak�e cel 

działania danego podmiotu. Pomocnym mog� si� tak�e okaza� wnioski zawarte w 

orzeczeniach s�dów administracyjnych dotycz�cych tej problematyki. 

W rozpoznawanej sprawie sporne ulotki zawierały zdj�cia towarów, ich ceny, hasła 

reklamowe: „wysoka jako�� za nisk� cen�”, „cena trudna do pobicia”, „�wi�teczna 

promocja”, „bombowa oferta” itp. Zdaniem s�du, organy podatkowe dokonuj�c oceny tych 

materiałów słusznie uznały, �e spełniaj� one warunki niezb�dne do uznania ich za materiały 

reklamowe, co wynika dodatkowo ze sposobu ich rozprowadzenia (przez poczt�). 

Niew�tpliwie celem działa� strony było zach�cenie klientów do zakupu towarów, a zatem 

spełniły one form� reklamy oferowanych towarów. 
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W sprawie I SA/Gd 1641/01 wskazano w uzasadnieniu wyroku, �e skar��ca  

w miesi�cu grudniu 1995 r. utraciła prawo do skorzystania z ulgi w przypadku sprzeda�y 

paliwa armatorom kutrów rybackich do beczek, skoro bezsporne w sprawie jest,  

�e w decyzji Nr 88 z dnia 12.12.1994 r. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 

wprowadził zasad�, i� paliwo do statków rybackich mogło by� wydawane wył�cznie  

do zbiorników na stałe zainstalowanych na kutrze. W okre�lonych sytuacjach – a wi�c  

w przystaniach rybackich, w których nie było punktu sprzeda�y paliw po cenach 

specjalnych Minister dopu�cił wydawanie paliwa do beczek – ale tylko dla armatorów łodzi 

rybackich – pod warunkiem, �e lista tych�e armatorów była potwierdzona przez wła�ciwy 

Urz�d Morski. 

Skar��ca utraciła prawo do podwy�szenia podatku naliczonego odno�nie tej cz��ci 

rachunków uproszczonych dokumentuj�cych sprzeda� paliwa po cenie specjalnej 

armatorom kutrów rybackich, co do których podatnik nie uzupełnił braków danych  

w zakresie sposobu wydania paliwa (nie wskazał jednoznacznie numeru rejestracyjnego 

pojazdu b�d
 numeru statku rybackiego pobieraj�cego paliwo), gdy� tym samym naruszył 

zasady dystrybucji paliwa okre�lone w ww. decyzji Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej. 

Jak trafnie zauwa�a bowiem Izba system zaopatrzenia w paliwo wprowadzony wy�ej 

wskazan� decyzj� Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zapewniał z jednej strony 

sprzeda� paliwa armatorom rybołówstwa morskiego po cenach zapewniaj�cych zwi�kszenie 

rentowno�ci tej bran�y, z drugiej za� strony miał zabezpieczy�, by paliwo sprzedawane po 

cenie specjalnej trafiało wył�cznie do podmiotów uprawnionych do jego odbioru. 

W decyzji Minister Transportu i Gospodarki Morskiej nało�ył na strony transakcji oraz 

Urz�d Morski obowi�zki po to, by umo�liwi� zaopatrzenie armatorom rybołówstwa 

morskiego w olej nap�dowy po znacznie ni�szej cenie, zapewniaj�cej dostateczn� 

rentowno�� bran�y. 

Niewywi�zanie si� z obowi�zków nało�onych t� decyzj� jednej czy drugiej strony 

transakcji obwarowane było dotkliw� sankcj� finansow� – wykluczeniem z systemu 

zaopatrzenia w ta�sze paliwo dla nabywcy lub utrata prawa do zwi�kszenia podatku 

naliczonego przez sprzedawc�. 
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W wyroku wydanym w sprawie sygn. akt I SA/Gd 290/02 S�d stwierdził,  

�e  powołanej umowy zawartej w dniu 5 pa
dziernika 2000 r. niew�tpliwie wyczerpuje 

definicj� umowy komisu z art. 765 Kc.  

O ile kodeksowa definicja umowy komisu dla swojej wa�no�ci nie wymaga „wydania”  

b�d�cego przedmiotem sprzeda�y towaru, o tyle w przepisie art. 6 ust. 3 ustawy o VAT 

ustawodawca przewidział, �e je�eli podatnik wydaje towar podmiotowi  

o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 (tu komisantowi), obowi�zek podatkowy powstaje  

z chwil� otrzymania przez podatnika zapłaty za wydany towar, nie pó
niej jednak,  

ni� w ci�gu 30 dni od dnia wykonania usługi przez ten podmiot. 

W ustawie o VAT brak jest definicji ustawowej terminu „wydanie towaru”. 

W takiej sytuacji nie sposób podzieli� argumentów Izby, i� wystarczaj�ca jest 

wykładnia gramatyczna terminu „wyda�”, a wła�ciwie definicja słownikowa, na któr� 

powołuje si� Izba a sprawdzaj�ca si� do rozumienia tego terminu jako „fizycznego 

wydania” towaru nie mo�e zyska� aprobaty S�du. 

Skoro ustawa o VAT nie definiuje pewnych poj��, nale�y si�gn�� do innych gał�zi 

prawa a w szczególno�ci do kodeksu cywilnego, je�eli tego typu poj�cia definiuj�.  

Istot� umowy komisu jest to, �e komisant sprzedaje towar klientowi – zatem dokona� 

mo�e tej czynno�ci jedynie w swoim imieniu. Czynno�ci� poprzedzaj�c� sprzeda� towaru i 

jego wydanie klientowi przez komisanta musi by� zatem taki stan,  

w którym to komisant z woli komitenta wchodzi w posiadanie towaru celem jego sprzeda�y. 

Z art. 348 do 351 kc wynika, �e „wydania towaru” nie mo�na uto�samia� jedynie z jego 

fizycznym wydaniem, skoro stosownie do przywołanych wy�ej przepisów kodeksu 

cywilnego przeniesienie posiadania mo�e odby� si� nie tylko poprzez wydanie rzeczy, lecz 

chocia�by poprzez wydanie �rodków daj�cych faktyczn� władz� nad rzecz�. 

Reasumuj�c stwierdzi� nale�y, i� przez „wydanie towaru” w art. 6 ust. 3 ustawy  

o VAT rozumie� nale�y przekazanie prawa do dysponowania tym towarem drugiemu 

podmiotowi, przy czym bez znaczenia jest, czy podmiot ten obj�ł towar w swoje fizyczne 

posiadanie, gdy� przes�dzaj�ce znaczenie ma prawo do wej�cia w posiadanie tego� towaru i 

decydowania o jego losach. 
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4. Opłata skarbowa 

W sprawie I SA/Gd 215/02 zarówno strona skar��ca, jak i Izba Skarbowa  

s� zgodne, �e sprzeda� akcji przez podmioty inne ni� banki lub biura maklerskie mo�e mie� 

charakter usługi po�rednictwa finansowego w poj�ciu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o VAT i tym samym mo�e podlega� zwolnieniu od opłaty skarbowej (takie stanowisko zaj�ł 

te� S�d Najwy�szy w wyroku z dnia 13 stycznia 2000 r. III RN 124/99 – OSNAP 

2000/20/738). 

WSA w Gda�sku nie podzielił pogl�du Izby Skarbowej, �e z postulatu racjonalnego 

ustawodawcy daje si� wywie�� tez�, �e nie dopuszcza on do całkowitego zwolnienia  

od opodatkowania czynno�ci dokonywanych przez podmioty gospodarcze. 

Na gruncie sporów dotycz�cych opodatkowania sprzeda�y towarów u�ywanych  

w orzecznictwie S�du Najwy�szego (por. wyrok z dnia 13 grudnia 2002 r. III RN 233/01 – 

Mon. Podat. 2003 nr 3, str. 49 i z dnia 17 pa
dziernika 2002 r. III RN 174/01 – OSNP 2003 

nr 20, poz. 478) oraz Naczelnego S�du Administracyjnego (uchwała NSA z dnia  

27 listopada 2000 r. FPS 5/00 – ONSA 2001 nr 3, poz. 96) przyj�to, �e umowa sprzeda�y 

towarów u�ywanych, która jako czynno�� cywilnoprawna poddana jest co do zasady 

podatkowi od towarów i usług, lecz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia  

8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.  

Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwolniona została z tego podatku, wył�czona jest z zakresu 

stosowania ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 4, poz. 23  

ze zm.) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit.a (in principio) tej ustawy. 

Odr�bno�� re�imów prawnych obu rodzajów podatków – z jednej strony opłaty 

skarbowej, a z drugiej strony podatku od towarów i usług – przes�dza o tym,  

�e czynno�ci cywilnoprawne, które na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o opłacie 

skarbowej wył�czone zostały z zakresu stosowania przepisów ustawy o opłacie skarbowej z 

tej przyczyny, �e poddane zostały przepisom prawnym podatku od towarów i usług,  

nie mog� by� nast�pnie ponownie poddawane obowi�zkowi opłaty skarbowej tylko  

z tego powodu, �e na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zostały 

one zwolnione z obowi�zku uiszczenia tego podatku. 
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5. Uchwały jednostek samorz�du terytorialnego 

W uzasadnieniu wyroku sygn. akt I SA/Gd 477/04 S�d wyraził pogl�d, i� termin  

z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó
n.zm.) odnosz�cy si� do udzielenia absolutorium  

ma charakter terminu instrukcyjnego. 

 

6. Podatek rolny 

W sprawie sygn. akt I SA/Gd 478/02 organy obu instancji nie działały na podstawie 

przepisów obowi�zuj�cego prawa, odmawiaj�c skar��cemu prawa do ulgi w podatku 

rolnym za lata 1997 – 2000 tylko na tej podstawie, �e w ich ocenie przedmiotowa ulga 

mo�e by� przyznana za okres od pierwszego dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu 

zło�enia wniosku. Powy�sze kryterium nie ma oparcia w �adnym przepisie prawa.  

W szczególno�ci nie zawiera takiego kryterium ww. ustawa  z  dnia 15 listopada 1984 r.  

o podatku rolnym, zatem brak okre�lenia przez ustawodawc� jakiegokolwiek terminu  

do zło�enia wniosku o przedmiotow� ulg� ma ten skutek, �e podatnik mo�e zło�y� 

stosowny wniosek do momentu przedawnienia si� zobowi�zania podatkowego okre�lonego 

w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Uiszczenie okre�lonego zobowi�zania podatkowego w 

podatku rolnym nie mo�e stawia� podatnika w gorszej sytuacji ni� znalazłaby si� osoba, 

która mimo ci���cego na niej obowi�zku, takiego podatku by nie ui�ciła. Pozytywne 

zachowanie si� adresata decyzji zobowi�zuj�cej do zapłaty zobowi�zania podatkowego nie 

mo�e działa� na niekorzy�� podatnika. 

 

III. Sprawy celne 

Rozpoznaj�c spraw� sygn. akt 3 I SA/Gd 522/01 S�d wyraził pogl�d, i� zgodnie  

z art. 23 § 7 Kodeksu celnego istotne jest ustalenie warto�ci towaru sprowadzonego  

na polski obszar celny. Skoro w art. 23 § 7 Kodeksu celnego chodzi o sprawdzenie 

prawidłowo�ci zgłoszonej ceny, a nie o ustalenie warto�ci sprowadzonego towaru, to jest 

oczywiste, �e dane pochodz�ce z rynku polskiego nie mog� stanowi� uzasadnionej 

przyczyny zakwestionowania wiarygodno�ci dokumentów słu��cych do okre�lenia warto�ci 

celnej, dokumentuj�cej transakcj� dokonan� na innym rynku. 
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IV. Budownictwo 

W sprawie sygn. akt II SA/Gd 1279/03 S�d, dokonuj�c oceny zaskar�onej decyzji 

stwierdził, �e w sprawie trafnie przyj�to, �e zastosowanie w niej miał art. 51 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w brzmieniu obowi�zuj�cym przed 

nowelizacj� dokonan� ustaw� z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane 

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 80, poz. 718). Zgodnie z art. 7  

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. do spraw wszcz�tych przed dniem wej�cia  

w �ycie ustawy, czyli przed dniem 11 lipca 2003 r., a niezako�czonych decyzj� ostateczn�, 

stosuje si� przepisy dotychczasowe, z wyj�tkiem post�powa�, dotycz�cych obiektów 

budowlanych lub ich cz��ci b�d�cych w budowie albo wybudowanych  

bez wymaganego pozwolenia na budow� albo zgłoszenia b�d
 te� pomimo wniesienia 

sprzeciwu przez wła�ciwy organ, wszcz�tych przed dniem wej�cia w �ycie ustawy,  

a niezako�czonych decyzj� ostateczn�. Do tych ostatnich przypadków stosuje si� przepisy 

art. 1 pkt 37-39 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oraz - w cz��ci odnosz�cej si� do art. 48 ust. 

2 ustawy Prawo budowlane w brzmieniu po nowelizacji z dnia 27 marca 2003 r. - art. 1 pkt 

41 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Wynika z tego, w szczególno�ci z odwołania do art. 1 

pkt 37-39 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., które reguluj� materi� dotychczas uregulowan� 

tylko w art. 48 prawa budowlanego, �e niektóre przepisy Prawa budowlanego w brzmieniu 

uwzgl�dniaj�cym nowelizacj� z dnia 27 marca 2003 r. stosuje si� tylko do sytuacji, która 

odpowiadała hipotezie dotychczasowego art. 48 Prawa budowlanego. Zatem, wszystkie inne 

przypadki obiektów budowlanych lub ich cz��ci budowanych lub wybudowanych bez 

wymaganego pozwolenia na budow� lub zgłoszenia, w których post�powania zostały 

wszcz�te przed dniem 11 lipca 2003 r. i do tego czasu nie zostały zako�czone decyzj� 

ostateczn�, s� regulowane, zgodnie z reguł� wynikaj�c� z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r., przez przepisy dotychczasowe. Skoro zatem w niniejszej sprawie 

post�powanie prowadzone w oparciu o art. 51 ust. 1 Prawa budowlanego, a nie w oparciu o 

art. 48 Prawa budowlanego, zostało wszcz�te przed dniem 11 lipca 2003 r. i do tego czasu 

nie zostało zako�czone ostateczn� decyzj� (decyzja ostateczna została podj�ta w dniu 6 

sierpnia 2003 r.), to zastosowanie miał art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego w brzmieniu 

sprzed 11 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 106 z 2000 r., poz. 1126 ze zm.).  
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W sprawie II SA/Gd 863/02 przedmiotem zaskar�enia była decyzja oparta  

na przepisie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami 

(Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z pó
n.zm.), zwanej dalej ustaw�, zgodnie z którym to 

przepisem (w brzmieniu obowi�zuj�cym w dacie wydania zaskar�onej decyzji) starostwa 

wykonuj�cy zadanie z zakresu administracji rz�dowej, mo�e ograniczy�, w drodze decyzji, 

sposób korzystania z nieruchomo�ci przez udzielenie zezwolenia na zakładanie  

i przeprowadzenie na nieruchomo�ci ci�gów drena�owych, przewodów i urz�dze� 

słu��cych do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urz�dze� 

ł�czno�ci publicznej i sygnalizacji, a tak�e innych podziemnych, naziemnych lub 

nadziemnych obiektów i urz�dze� niezb�dnych do korzystania z tych przewodów  

i urz�dze�, je�eli wła�ciciel lub u�ytkownik wieczysty nieruchomo�ci nie wyra�a na to 

zgody, przy czym ograniczenie to nast�puje zgodnie z decyzj� o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu. Zezwolenie takie mo�e by� udzielone z urz�du lub na wniosek 

zarz�du jednostki samorz�du terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej. 

Udzielenie zezwolenia powinno by� poprzedzone rokowaniami z wła�cicielem lub 

u�ytkownikiem wieczystym nieruchomo�ci o uzyskanie zgody na wykonanie prac. 

Zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy wła�ciciel lub u�ytkownik wieczysty nieruchomo�ci 

jest obowi�zany udost�pni� nieruchomo�� w celu wykonania czynno�ci zwi�zanych  

z konserwacj� oraz usuwaniem awarii ci�gów, przewodów i urz�dze�, o których mowa  

w ust. 1 Obowi�zek udost�pnienia nieruchomo�ci podlega egzekucji administracyjnej. 

Okoliczno�ci� bezsporn� w niniejszej sprawie było to, �e pozwolenie na budow� 

gazoci�gu nie nakładało na inwestora obowi�zku uzyskania pozwolenia na u�ytkowanie. 

Nie została zreszt� wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na u�ytkowanie gazoci�gu. 

Natomiast pismem datowanym 1 grudnia 1999r. inwestor, powołuj�c si� na przepis art. 54, 

55 i 57 Prawa budowlanego zawiadomił Starost� Powiatowego w X. o zako�czeniu budowy 

gazoci�gu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia na podstawie wymienionych w pi�mie 

pozwole� na budow�. 

Poniewa� Starosta nie zgłosił sprzeciwu, inwestor mógł przyst�pi� do u�ytkowania 

gazoci�gu. W ten  sposób zamkni�ciu uległ ci�g czynno�ci maj�cych na celu umo�liwienie 

budowy i eksploatacji gazoci�gu – rozpocz�ty wydaniem na wniosek inwestora decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji budowy gazoci�gu. 
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Nie jest dopuszczalne wydanie decyzji ograniczaj�cej sposób korzystania  

z nieruchomo�ci na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami  

po dokonanym przez inwestora zawiadomieniu o zako�czeniu budowy lub uzyskaniu 

pozwolenia na u�ytkowanie obiektu budowlanego. Decyzja taka wydawana jest bowiem w 

oparciu o ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  

(w sprawie niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydanej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 12 lipca 1984r. o planowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U.  

z 1989r. Nr 17, poz. 99 z pó
n. zm.), która podlegała wykorzystaniu jedynie w ramach 

konkretnego cyklu inwestycyjnego – zako�czonego ostatecznie wskutek zawiadomienia  

o zako�czeniu budowy i upływu czasu przewidzianego dla wniesienia przez wła�ciwy organ 

sprzeciwu. Ani decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  

(lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji) ani decyzja o pozwoleniu na budow�  

nie s� aktami, które mogłyby by� podstaw� do wznowienia cyklu inwestycyjnego – 

zako�czonego formalnie w sposób wymagany przepisami Prawa budowlanego. od chwili 

zako�czenia inwestycji w omawiany sposób wła�ciciela lub u�ytkownika wieczystego 

nieruchomo�ci obci��a wynikaj�cy z mocy prawa i podlegaj�cy egzekucji administracyjnej 

(art. 124 ust. 6 ustawy) obowi�zek udost�pnienia nieruchomo�ci jedynie w celu wykonania 

czynno�ci zwi�zanych z konserwacj� oraz usuwaniem awarii. Brak jest natomiast na tym 

etapie podstaw do ograniczenia praw wła�ciciela lub u�ytkownika wieczystego gruntu w 

drodze decyzji administracyjnej przez zezwolenie na prowadzenie działalno�ci 

inwestycyjnej na nieruchomo�ci. 

 

 

V. Sprawy z zakresu prawa wodnego 

W sprawie II SA/Gd 188/05 ze skargi na decyzj� w przedmiocie protestu od wyniku 

konkursu ofert na oddanie w u�ytkowanie obwodu rybackiego S�d w uzasadnieniu wyroku 

wskazał, �e  zgodnie z przepisem art. 13 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 

wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 ze zm.) oddanie w u�ytkowanie obwodów rybackich na 

publicznych �ródl�dowych wodach powierzchniowych nast�puje za opłat� roczn�, na czas 

nie krótszy ni� 10 lat, na podstawie umowy, do zawarcia której upowa�niony jest dyrektor 

regionalnego zarz�du gospodarki wodnej z oferentem wyłonionym w drodze konkursu ofert 

przeprowadzonego w trybie rozporz�dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 
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lutego 2003 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w u�ytkowanie obwodu rybackiego 

(Dz.U. nr 34, poz. 290). Z powy�szego wynika, i� oddawanie w u�ytkowanie obwodów 

rybackich, przysługuj�ce co do zasady organowi administracji publicznej, odbywa si� 

według reguł cywilnoprawnych, a wi�c nie poprzez jednostronne władcze rozstrzygni�cia 

organów administracji publicznej. Potwierdzaj� to równie� przepisy powołanego 

rozporz�dzenia, w których brak jednoznacznego unormowania, wskazuj�cego na 

uprawnienie dla organu administracji publicznej do władczego rozstrzygni�cia o zawarciu 

umowy u�ytkowania obwodu rybackiego. Nawet przepisy tego rozporz�dzenia, dotycz�ce 

protestu od wyniku konkursu, sformułowane s� w ten sposób, �e na skutek uwzgl�dnienia 

protestu nast�puj� ponowna ocena ofert, a nie władcze rozstrzygni�cie (§ 17 ust. 4). 

 

 
VI. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii 

W uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie sygn. akt II SA/Gd 2533/01 S�d 

wskazał, �e post�powanie administracyjne wszcz�to na wniosek dotycz�cy wprowadzenia 

zmian w ewidencji działki gruntu nr 138, polegaj�cych na zmianie powierzchni tej działki w 

oparciu o wykaz zmian gruntowych sporz�dzony przez uprawnionego geodet�  

w post�powaniu o wznowienie znaków granicznych. 

W sprawie niniejszej jest bezsporne, �e brak było podstaw do sporz�dzenia takiego 

wykazu zmian gruntowych w sytuacji, kiedy przebieg linii granicznych był sporny,  

a nie doszło do zawarcia ugody przed geodet�, o jakiej mowa w art. 31 ust 4 ustawy  

z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Nie było równie� podstaw do prowadzenia post�powania w sprawie wznowienia 

znaków granicznych, które to post�powanie, zgodnie z art. 39 ust 1 ustawy mo�e by� 

prowadzone wył�cznie wówczas, gdy przesuni�te, uszkodzone lub zniszczone znaki 

graniczne, ustalone uprzednio mog� by� wznowione bez przeprowadzenia post�powania 

rozgraniczeniowego, je�eli istniej� dokumenty pozwalaj�ce na okre�lenie ich pierwotnego 

poło�enia. 

Przepis ten w ko�cowej cz��ci jednocze�nie przewiduje, �e je�eli wyniknie spór  

co do poło�enia znaków strony mog� wyst�pi� do s�du o rozstrzygni�cie sprawy. Inaczej 

mówi�c istnienie sporu co do przebiegu granicy uniemo�liwia rozstrzygni�cie tego sporu w 

trybie post�powania o wznowienie znaków granicznych. 
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Stosownie do § 35 rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 

dnia 21 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38,  

poz. 454) 
ródłami danych ewidencyjnych mog� by� wył�cznie wymienione tam materiały 

orzeczenia s�dów oraz ostateczne decyzje administracyjne. Przebieg granic działek 

ewidencyjnych wykazuje si� w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyj�tej 

do Pa�stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, sporz�dzonej w post�powaniu 

rozgraniczeniowym, w celu podziału nieruchomo�ci, w post�powaniu scaleniowym i 

wymiany gruntów, w post�powaniu dotycz�cym scalenia i podziału gruntów oraz w oparciu 

o prawomocne orzeczenia s�dów i decyzje administracyjne. 

Podstaw� rozstrzygni�cia stanowił przepis art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. stanowi�cy,  

�e organ odwoławczy wydaje decyzj� o uchyleniu zaskar�onej decyzji w cało�ci lub  

w cz��ci i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy b�d
 uchylaj�c t� decyzj� umarza 

post�powanie pierwszej instancji.  

W przedmiotowej sprawie organ odwoławczy prawidłowo uznał, i� nie było podstaw 

do dokonania zmian w ewidencji gruntów na podstawie wykazu zmian gruntowych, 

opartego na wadliwie zgromadzonym i zebranym materiale dowodowym, zatem uchylaj�c 

decyzj� organu I instancji powinien on był jednocze�nie orzec merytorycznie i odmówi� 

wprowadzenia zmiany w obr�bie geodezyjnym. Konsekwencj� uchylenia decyzji organu I 

instancji, jako wydanej z naruszeniem prawa oraz oceny, �e brak było podstaw do 

wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów winna by� wył�cznie odmowa uwzgl�dnienia 

wniosku. Konsekwencj� takiego rozstrzygni�cia sprawy w post�powaniu odwoławczym 

b�dzie obowi�zek przywrócenia w ewidencji gruntu stanu istniej�cego przed wydaniem 

zaskar�onej decyzji, tj. stanu istniej�cego w dniu 24 kwietnia 2001 r.  

 

Skarga zarejestrowana pod sygn. akt III SA/Gd 227/04 została wniesiona  

na decyzj� w przedmiocie odmowy ujawnienia wpisu w ewidencji gruntów i budynków 

umowy zawartej przez X spółk� Akcyjn� z Agencj� Własno�ci Rolnej Skarbu Pa�stwa. 

W ocenie S�du decyduj�ce znaczenie dla oceny zasadno�ci skargi ma tre�� przepisów 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z których wynika, �e w ewidencji gruntów i 

budynków wykazuje si� w odniesieniu do gruntów pa�stwowych – inne osoby fizyczne lub 

prawne, w których władaniu znajduj� si� grunty i budynki lub ich cz��ci  
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(art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – t.j. Dz. U. 

z 2000r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.). 

Rozporz�dzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, wydane na podstawie 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie mo�e zaw��a� katalogu osób podlegaj�cych 

wykazaniu w ewidencji gruntów i budynków. 

U�ycie w przepisie § 11 ust. 1 pkt 1 lit. e/ rozporz�dzenia poj�cia „u�ytkownik”, 

brzmi�cego identycznie jak poj�cie okre�laj�ce osob� wykonuj�c� prawo rzeczowe 

ograniczone z art. 252 kc budzi w�tpliwo�ci interpretacyjne, lecz jest powszechnie wiadome 

– cho� taka praktyka legislacyjna nie jest wskazana – �e prawodawca mo�e  

w ró�nych aktach prawnych nadawa� temu samemu terminowi odmienn� tre��. Przy 

dokonywaniu wykładni przepisów prawa stosowa� nale�y nie tylko wykładni� gramatyczn�, 

lecz tak�e wykładni� systemow� i celowo�ciow�. Skoro wi�c ustawa Prawo geodezyjne i 

kartograficzne w art. 20 ust. 2 pkt 1 stanowi, �e w ewidencji gruntów i budynków wykazuje 

si� w odniesieniu do gruntów pa�stwowych inne osoby prawne, w których władaniu 

znajduj� si� grunty i budynki lub ich cz��ci, to logiczne wydaje si�, �e wykładnia § 11 ust. 1 

pkt 1 lit. e/ rozporz�dzenia powinna prowadzi� do realizacji takiego wła�nie celu 

ustawodawczego. Pozwala to z kolei przyj��, �e u�yty w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. e/ 

rozporz�dzenia termin „u�ytkownik” nie jest to�samy z u�ytkownikiem wykonuj�cym 

ograniczone prawo rzeczowe z art. 252 kc, lecz rozumiany by� powinien jako osoba 

u�ywaj�ca, władaj�ca rzecz�. 

 

VII. Sprawy z zakresu dróg publicznych i transportu drogowego  
 
W sprawie sygn. akt 3 II SA/Gd 539/03 S�d stwierdził, �e przepis § 2 ust. 1 

rozporz�dzenia Ministra Komunikacji z dnia 28 czerwca 1986r. w sprawie zasad, organów 

wła�ciwych oraz trybu ustalania kosztów zwi�zanych z okre�leniem tras przejazdu i 

przystosowaniem odcinków dróg do przewozu ładunków o masie i gabarytach 

przekraczaj�cych dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 

z 1986r. Nr 27, poz. 133) okre�lił wła�ciwo�� organów ustalaj�cych koszty okre�lenia trasy 

przejazdu, stwierdzaj�c, �e organami tymi s�: 

1/ je�eli trasa przejazdu przekracza granic� Pa�stwa – Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych, 
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2/ je�eli trasa przejazdu znajduje si� w granicach Pa�stwa – dyrekcja okr�gowa dróg 

publicznych wła�ciwa ze wzgl�du na miejsce rozpocz�cia przejazdu, 

3/ je�eli trasa przejazdu znajduje si� w granicach miasta lub s�siaduj�cych ze sob� 

miast – zarz�d drogi wła�ciwy dla miasta, w którym rozpoczyna si� przejazd. 

Zdaniem S�du ka�dy z punktów przywołanego przepisu dotyczy okre�lonego 

przejazdu jako cało�ci i nie jest dopuszczalna sytuacja, w której koszty okre�lenia trasy 

przejazdu ustala w odniesieniu do jednego przejazdu wi�cej ni� jeden organ. Zatem  

w przypadku gdy trasa okre�lonego przejazdu nie przekracza granicy Pa�stwa,  

lecz wykracza poza granice administracyjnego jednego miasta lub miast bezpo�rednio ze 

sob� s�siaduj�cych, to jedynym organem wła�ciwym do ustalenia kosztów okre�lania całej 

trasy przejazdu pojazdem nienormatywnym jest dyrekcja okr�gowa dróg publicznych 

wła�ciwa ze wzgl�du na miejsce rozpocz�cia przejazdu. 

 

Z uzasadnienia wyroku z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie 3 II SA/Gd 3271/01 

wynika, �e Rada Miejska w Słupsku w dniu 27 lutego 2002 r. podj�ła uchwał�  

Nr XLII/539/02 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych na terenie miasta Słupska, ustalenia sposobu ich pobierania  

oraz ustalenia stawek tych opłat. Jako podstaw� prawn� podj�tej uchwały wskazano 

przepisy: art. 13 ust. 2 pkt 4, ust. 2a i 2b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.); § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 3 § 

5, § 6, § 7 ust. 1, § 8 rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie 

szczegółowych zasad wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych  

na drogach publicznych (Dz. U. Nr 51, poz. 608), § 52 ust. 4 i ust. 6, § 58 ust. 4, § 92 

rozporz�dzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn�trznych  

i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,  

art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorz�dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).  

S�d stwierdził, �e skarga jest zasadna. W uzasadnieniu wskazano, �e zgodnie z art. 94 

Konstytucji organy samorz�du terytorialnego ustanawiaj� akty prawa miejscowego 

obowi�zuj�ce na obszarze działania tych organów, na podstawie i w granicach upowa�nie� 

zawartych w ustawie. Zatem jak wyra
nie wynika to z cytowanego przepisu Konstytucji 

upowa�nienie dla organu samorz�du terytorialnego do wydania przepisów prawa 
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miejscowego musi wynika� wprost z ustawy. 

Powy�szy warunek w dacie wydania zaskar�onej uchwały nie został spełniony. 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r.  

Nr 71, poz. 838), w brzmieniu obowi�zuj�cym w dacie podj�cia zaskar�onej uchwały,  

nie przewidywała upowa�nienia dla organów samorz�du terytorialnego do wprowadzenia  

i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych. Upowa�nienie takie 

zostało natomiast zawarte w przepisach (§ 3 ust. 1 i § 4 ust. 1) rozporz�dzenia Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. Nr 51,  

poz. 608), które zostało wydane na podstawie delegacji okre�lonej w art. 13 ust. 4 ustawy  

o drogach publicznych. 

Wobec powy�szego nale�y stwierdzi�, �e podj�cie zaskar�onej uchwały na podstawie 

upowa�nienia zawartego w rozporz�dzeniu Rady Ministrów, a wi�c akcie podustawowym, 

stanowi naruszenie art. 94 Konstytucji i nie mo�e zosta� uznane za działanie organu 

samorz�du terytorialnego w granicach prawa. 

Na poparcie przedstawionego wy�ej stanowiska nale�y wskaza� wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r., sygn. akt P 6/02 (OTK-A 2002/7/91), moc� 

którego uznano § 3 ust. 1 rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r.  

w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. Nr 51, poz. 608) za niezgodny z art. 7, art. 

92 ust. 1 i art. 94 Konstytucji RP, za� § 4 ust. 1 niniejszego rozporz�dzenia uznano  

za niezgodny z art. 7 i art. 94 Konstytucji RP. 

Nadto niniejszym wyrokiem Trybunał Konstytucyjny uznał, i� art. 13 ust. 4 ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.)  

w zakresie, w którym przepis ten upowa�nia Rad� Ministrów do okre�lenia w drodze 

rozporz�dzenia szczegółowych zasad wprowadzania opłat na parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych oraz organu wła�ciwego do ustalenia tych opłat, 

jest niezgodny z art. 217 Konstytucji RP. 

W uzasadnieniu niniejszego wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał, �e opłaty  

za parkowanie s� rodzajem daniny publicznej i odnosz�c si� do tre�ci art. 168 Konstytucji, 

w my�l którego jednostki samorz�du terytorialnego maj� prawo do ustalania wysoko�ci 

podatków i opłat lokalnych w zakresie okre�lonym w ustawie, stwierdził �e „nie mo�na (…) 
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uzna� za zgodn� z zasadami tworzenia prawa miejscowego sytuacji, w której  

na podstawie przepisów rozporz�dzenia Rady Ministrów, poszczególne rady miast (gmin) 

otrzymały upowa�nienie do wprowadzenia nowej kategorii daniny publicznej”. 

Wobec powy�szego nale�y uzna�, �e zaskar�ona uchwała podj�ta została równie� 

wbrew przepisowi art. 168 Konstytucji RP.) 

 

VIII. Sprawy z zakresu stosunków słu�bowych i stosunków pracy.  
 
W wyroku z dnia 13 lipca 2005r. w sprawie III SA/Gd 416/04 S�d stwierdził,  

�e nie mo�na przyj��, aby § 2 ust. 2 rozporz�dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia  

7 lutego 2002 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposa�enia zasadniczego 

funkcjonariuszy Słu�by Wi�ziennej mógł stanowi� legaln� podstaw� wydania decyzji  

w przedmiocie zaliczenia do wysługi lat funkcjonariusza Słu�by Wi�ziennej okresu słu�by 

w obronie cywilnej Zaliczenie okresu pełnienia zasadniczej słu�by w obronie cywilnej do 

okresu słu�by uwzgl�dnianego przy ustalaniu dodatku za wysług� lat nie nast�puje w formie 

odr�bnej decyzji administracyjnej. Kwestia ta mo�e stanowi� przedmiot rozwa�a� organów 

wła�ciwych do rozstrzygania w sprawach osobowych funkcjonariuszy Słu�by Wi�ziennej 

podczas rozpoznawania wniosku o wypłat� dodatku za okre�lon� wysług� lat.  

 
W uzasadnieniu wyroku w sprawie sygn. akt 3 II SA/Gd 1646/03 powołuj�c art. 93 

ust. 1 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 7, 

poz. 58) S�d stwierdził, i� sprawa zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia słu�by nie 

podlega rozstrzygni�ciu w formie decyzji administracyjnej. Z przepisu art. 93 ust. 1  

wynika, i� ka�dy policjant, który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowo�ci pobliskiej 

miejsca pełnienia słu�by, z mocy prawa jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów 

dojazdu do miejsca pełnienia słu�by w wysoko�ci ceny biletów za przejazd kolej�  

lub autobusem. W przepisie tym posłu�ono si� zwrotem „przysługuje”, który wskazuje  

na powstanie uprawnie� bezpo�rednio z mocy ustawy. Skoro uprawnienie do zwrotu 

kosztów dojazdu powstaje bezpo�rednio z mocy ustawy, to nie zachodzi konieczno�� 

konkretyzacji normy prawnej przez organ administracji publicznej, co oznacza, i� kwestia 

zwrotu przedmiotowych kosztów nie jest rozstrzygana w drodze decyzji administracyjnej. 

Wobec powy�szego nale�y stwierdzi�, i� realizacja obowi�zku przez wła�ciwego 

Komendanta Policji, b�d�cego organem administracji publicznej, nast�puje w drodze 
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czynno�ci materialnotechnicznej, polegaj�cej na wypłacie b�d
 odmowie wypłaty stosownej 

kwoty pieni��nej tytułem zwrotu kosztów dojazdu. Czynno�� ta jest czynno�ci� zaskar�aln� 

do s�du administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 prawa o post�powaniu przed 

s�dami administracyjnymi. 

 

W uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie 3 II SA/Gd 1129/03 S�d stwierdził, �e 

post�powanie dyscyplinarne w sprawie było prowadzone w oparciu o przepisy 

rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 19 grudnia 1997 r. w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania wyró�nie� oraz przeprowadzania 

post�powania dyscyplinarnego w stosunku do policjantów (Dz. U. nr 4 poz. 14), które 

zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji ( tekst jednolity Dz. U. nr 7 z 2002 r., poz. 58 ze zm.). Trybunał 

Konstytucyjny wyrokiem z dnia 8 pa
dziernika 2002 r., sygn. akt K 36/00 (OTK-A 

2002/5/63) orzekł o niezgodno�ci art. 139 ust. 2 cytowanej wy�ej ustawy z art. 92 ust. 1 

Konstytucji. Jednocze�nie Trybunał Konstytucyjny uznał, �e niniejszy przepis traci moc  

z dniem 30 wrze�nia 2003 r., gdy� natychmiastowe wej�cie w �ycie orzeczenia o jego 

niekonstytucyjno�ci spowodowałoby, �e bez unormowania prawnego pozostałoby 

post�powanie dyscyplinarne. Oznacza to, �e w przedmiotowej sprawie wła�ciwe organy 

dyscyplinarne mogły przeprowadzi� post�powanie dyscyplinarne i wyda� rozstrzygni�cie w 

oparciu o przepisy powołanego wy�ej rozporz�dzenia z dnia 19 grudnia 1997 r. 

Z powołanych przepisów wynika jednoznacznie, �e post�powanie dyscyplinarne jest 

post�powaniem odr�bnym od post�powania przygotowawczego. Oznacza to, �e policjant 

wyznaczony do prowadzenia post�powania nie jest zwolniony od zebrania materiału 

dowodowego i wszechstronnego wyja�nienia okoliczno�ci i przyczyn popełnienia 

przewinienia lub naruszenia dyscypliny słu�bowej. Obowi�zek taki spoczywa  

na prowadz�cym post�powanie dyscyplinarne tak�e wtedy, gdy czyn popełniony przez 

policjanta wypełnia znamiona przest�pstwa.    

Bł�dne jest stanowisko organu odwoławczego, �e materiał dowodowy post�powania 

dyscyplinarnego jest materiałem dowodowym z post�powania przygotowawczego 

prowadzonego przez prokuratora. 

Przepisy § 20 ust. 2 zd. 3 i § 22 ust. 6 powołanego rozporz�dzenia Ministra Spraw 

Wewn�trznych i Administracji z dnia 19 grudnia 1997 r. jednoznacznie stanowi�  
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o korzystaniu w post�powaniu dyscyplinarnym z materiałów (dowodów) zebranych  

w post�powaniu przygotowawczym. Korzystanie z tych materiałów polega� winno jednak 

na pozyskaniu ich do akt post�powania przygotowawczego. Niewystarczaj�ce jest istnienie 

bli�ej niesprecyzowanego materiału dowodowego w aktach, prowadzonego przez 

prokuratora post�powania dyscyplinarnego. Taki materiał dowodowy dopóki nie zostanie za 

zgod� prokuratora wł�czony do akt post�powania dyscyplinarnego, dopóty nie stanowi 

materiału dowodowego zebranego w tym post�powaniu. Czym innym natomiast jest 

mo�liwo�� zapoznania obwinionego z t� cz��ci� materiału dowodowego,  

o czym mówi § 22 ust. 6 rozporz�dzenia. Brak zgody prokuratora na zapoznanie si� przez 

obwinionego z materiałami pozyskanymi z post�powania przygotowawczego oznacza tylko 

tyle, �e mimo tego, i� znajduj� si� one w aktach post�powania dyscyplinarnego, obwiniony 

nie mo�e si� z nimi zapozna�. 

 
 

IX. Sprawy mieszkaniowe  
 

W sprawie 3 II SA/Gd 870/03 S�d wskazał, �e wobec istniej�cych rozbie�no�ci  

w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 42 z 2002 r., poz. 368 ze zm.) i wydanych na jej 

podstawie przepisów wykonawczych zachodzi potrzeba szerszego uzasadnienia stanowiska 

S�du z powołaniem przepisów prawa obowi�zuj�cych w dacie orzekania przez organy 

wojskowe. (decyzja organu I instancji z 8 kwietnia 2003r., decyzja II instancji z 14 maja 

2003r.). 

Zgodnie z art. 22 cyt. ustawy �ołnierzowi zawodowemu od dnia powołania go  

do czynnej słu�by wojskowej pełnionej jako słu�ba stała (równie� – �ołnierzowi 

zawodowemu przeniesionemu w stan nieczynny) przysługuje prawo do kwatery. 

Art. 24 ust. 1 ustawy stanowi, �e prawo do kwatery realizuje si� na wniosek �ołnierza 

zawodowego przez przydział kwatery albo wypłacenia ekwiwalentu pieni��nego w zamian 

za rezygnacj� z kwatery. 

W ust. 2 przywołanego przepisu przewidziano, �e do czasu realizacji prawa  

do kwatery �ołnierz zawodowy otrzymuje �wiadczenie finansowe umo�liwiaj�ce pokrycie 

kosztów najmu lokalu mieszkalnego (...) albo zakwaterowanie tymczasowe w budynkach 

lub kwaterach b�d�cych w zasobach Agencji. 
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Zatem �wiadczenie finansowe przysługuje �ołnierzowi do czasu realizacji jego prawa 

do kwatery w formie przewidzianej w art. 24 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy,  

a nie, jak bł�dnie wykładaj� organy w zaskar�onych decyzjach – do czasu zakwaterowania 

tymczasowego, aczkolwiek zgodzi� si� nale�y, �e z chwil� tymczasowego zakwaterowania 

�ołnierz de facto �wiadczenia takiego ju� nie otrzymuje. 

W ka�dym z cytowanych przepisów warunkiem wszcz�cia post�powania jest zło�enie 

wniosku przez uprawnionego �ołnierza zawodowego. 

W przepisach wykonawczych do ustawy tj. w § 11 ust. 1 rozporz�dzenia Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz 

hoteli garnizonowych (Dz.U. Nr 12 z 1999 r., poz. 103), wydanym na podst. art. 53 ust. 2 i 

54 ust. 2 ustawy, powtórzono, �e na wniosek �ołnierza zawodowego, w przypadku o którym 

mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, mo�na go zakwaterowa� tymczasowo  

z członkami rodziny w kwaterze zast�pczej. 

 

W wyroku z dnia 5 pa
dziernika 2005r. w sprawie III SA/Gd 69/05 S�d wskazał 

przepis § 2 ust. 1 rozporz�dzenia z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej 

przysługuj�cej funkcjonariuszowi Słu�by Wi�ziennej stanowi�cy, �e pomoc finansow� 

przyznaje si� jednorazowo funkcjonariuszowi, który spełnia warunki do przydzielenia mu 

lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, a lokalu takiego nie otrzymał. 

Niniejszy przepis nale�y wykłada� maj�c na wzgl�dzie wykładni� celowo�ciow� art. 90 ust. 

1 ustawy o Słu�bie Wi�ziennej. Pomoc finansowa przysługuje bowiem "na uzyskanie lokalu 

mieszkalnego", a wi�c uzyskanie takiego lokalu stanowi cel na jaki pomoc finansowa jest 

przyznawana. Jednocze�nie, co wy�ej wskazano, w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego 

funkcjonariusz nie mo�e zło�y� wniosku o przyznanie niniejszej pomocy przed zawarciem 

umowy kupna tego lokalu w formie aktu notarialnego. Dlatego te� skoro w dacie składania 

wniosku o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariusz 

faktycznie jest ju� wła�cicielem lokalu, na zakup którego chce uzyska� przedmiotow� 

pomoc, to oczywistym jest, i� spełnienie warunków do przydzielenia lokalu mieszkalnego 

na podstawie decyzji administracyjnej, o których mówi § 2 ust. 1 rozporz�dzenia nale�y 

rozumie� w ten sposób, �e chodzi tutaj o ocen� sytuacji mieszkaniowej funkcjonariusza 

sprzed daty nabycia lokalu mieszkalnego, na zakup którego domaga si� przyznania pomocy 

finansowej. Zatem je�eli w dacie zakupu lokalu mieszkalnego funkcjonariusz znajdował si� 
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w jednej z sytuacji okre�lonych w art. 91 ust. 1 ustawy o Słu�bie Wi�ziennej tylko wówczas 

mo�na uzna�, �e w dacie zło�enia wniosku o przyznanie przedmiotowej pomocy finansowej 

nie spełnia warunków do przydzielenia mu lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji 

administracyjnej. Inna wykładnia pozbawiłaby w ogóle mo�liwo�ci uzyskania pomocy 

finansowej funkcjonariuszy, którzy po kupnie lokalu mieszkalnego zło�yli wnioski o 

przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 90 ust. 1 ustawy. Jednocze�nie 

zdaniem S�du nie ma znaczenia czy funkcjonariusz nabył lokal mieszkalny pozostaj�c w 

słu�bie przygotowawczej. Je�eli funkcjonariusz w słu�bie przygotowawczej nabył lokal 

mieszkalny i w dacie jego nabycia nie znajdował si� w jednej z sytuacji, o których mowa w 

art. 91 ust. 1 ustawy, to z dniem mianowania na funkcjonariusza w słu�bie stałej nabywa 

prawo do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, którym jest lokal kupiony 

w okresie słu�by przygotowawczej. 

 

W uzasadnieniu wyroku wydanego w dniu 3 sierpnia 2005r. w sprawie III SA/Gd 

437/04 S�d wskazał, �e w sprawie miało zastosowanie zarz�dzenie Ministra 

Sprawiedliwo�ci z dnia 30 wrze�nia 1997 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci, 

szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 

przysługuj�cej funkcjonariuszom Słu�by Wi�ziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego 

(Dz. Urz. MS. Nr 4, poz. 50), gdy� sprawa została wszcz�ta z wniosku skar��cego 

zło�onego przed wej�ciem w �ycie rozporz�dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia  

24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługuj�cej funkcjonariuszom Słu�by 

Wi�ziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 132, poz. 1235) -  

(§ 8 ust. 3 niniejszego rozporz�dzenia). 

Pomoc finansowa przyznawana jest osobie uprawnionej (funkcjonariuszowi, 

emerytowi oraz renci�cie Słu�by Wi�ziennej - § l pkt 3 zarz�dzenia) z przeznaczeniem  

na cele okre�lone w § 2 ust. 1 pkt 1-4 cytowanego zarz�dzenia. 

Stosownie do § 3 niniejszego zarz�dzenia pomocy finansowej nie przyznaje si�, je�eli 

osoba uprawniona lub jej mał�onek jest posiadaczem samodzielnego lokalu mieszkalnego, 

zgodnego z nale�n� powierzchni� u�ytkow� w miejscowo�ci pełnienia słu�by lub 

miejscowo�ci pobliskiej albo zbyła prawo do lokalu mieszkalnego w takiej miejscowo�ci. 

Natomiast w my�l § 10 ust. 1 zarz�dzenia wniosek o przyznanie pomocy finansowej 

wraz z dokumentami potwierdzaj�cymi stan faktyczny warunkuj�cy przyznanie  
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i obliczenie tej pomocy, osoba uprawniona składa do wła�ciwego organu. 

Z cytowanych wy�ej przepisów jak równie� pozostałych przepisów rozdziału  

6 ustawy o Słu�bie Wi�ziennej, reguluj�cych prawo do lokalu mieszkalnego, nie wynika, 

aby sam fakt przyznania funkcjonariuszowi Słu�by Wi�ziennej lokalu mieszkalnego, 

zgodnie z art. 85 ust. l i 2 niniejszej ustawy, wykluczał prawo takiego funkcjonariusza  

do uzyskania pomocy finansowej. Dlatego te� bł�dne jest stanowisko organów orzekaj�cych 

w przedmiotowej sprawie, które uznały, �e przyznanie w przeszło�ci skar��cemu lokalu 

mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej okre�lonej w ust. 2 art. 85 ustawy wyklucza 

mo�liwo�� uzyskania pomocy finansowej, okre�lonej w art. 90 ust. 1 ustawy. Prawo do 

pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego stanowi�cego odr�bn� 

nieruchomo��, okre�lone w art. 90 ust. l przedmiotowej ustawy jest odr�bn� instytucj� od 

prawa do lokalu mieszkalnego wynikaj�cego z art. 85 ust. 1 tej�e ustawy. 

 

X. Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia 

W sprawie sygn. akt 3 II SA/Gd 947/03 S�d wskazał, �e art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu dawał powiatowym 

urz�dom pracy mo�liwo�� udzielania po�yczek bezrobotnym na podj�cie działalno�ci 

gospodarczej. 

Po�yczka ta mo�e by� umorzona na wniosek po�yczkobiorcy przez starost�  

do wysoko�ci 50 %, pod warunkiem prowadzenia działalno�ci przez okres, co najmniej 24 

miesi�cy oraz po spełnieniu innych warunków okre�lonych w umowie (art. 18 ust. 4 

ustawy). Z art. 18 ust. 5 ustawy wynika, �e warunki udzielania po�yczek, wysoko�� stopy 

procentowej oraz warunki spłaty okre�la si� w umowie zawieranej przez starost�  

z po�yczkobiorc�. 

Regulacja zawarta w art. 18 ust. 4 powołanej ustawy wskazuje na to, �e celem 

ustawodawcy było pozostawienie organowi administracji mo�liwo�ci oceny czy spełnione 

zostały przesłanki umorzenia po�yczki i podj�cia w tym zakresie decyzji kształtuj�cej 

stosunki mi�dzy stronami umowy. 

 

W wyroku z dnia 21 pa
dziernika 2005r. wydanym w sprawie III SA/Gd 71/05 S�d 

stwierdził, �e zgodnie z art. 37j ust. 4 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, 

wysoko�� zasiłku przedemerytalnego nie mo�e przekroczy� 90% przeci�tnego 
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miesi�cznego wynagrodzenia stanowi�cego podstaw� wymiaru składki  

na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w okresie 12 miesi�cy kalendarzowych 

poprzedzaj�cych miesi�c zgłoszenia wniosku o zasiłek przedemerytalny, i by� ni�sza  

od 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1. 

Organy administracji naruszyły wskazany przepis z tego powodu,  

�e nie uwzgl�dniły podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 

w okresie prowadzenia przez skar��cego działalno�ci gospodarczej. Wprawdzie powołany 

przepis mówi o wynagrodzeniu, co zazwyczaj jest ł�czone ze stosunkiem pracy, jednak�e 

taka literalna wykładnia narusza konstytucyjn� zasad� równo�ci. Przy wykładni 

zastosowanej w niniejszej sprawie przez organy administracji osoby prowadz�ce 

pozarolnicz� działalno�� gospodarcz� nie otrzymywałyby �adnego wynagrodzenia w 

rozumieniu art. 37 j ust. 4 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, co 

sprawiałoby, �e otrzymywałyby zasiłek przedemerytalny w wysoko�ci 120% kwoty zasiłku 

dla bezrobotnych, w odró�nieniu od osób otrzymuj�cych wynagrodzenie, które mogłyby 

otrzyma� ten zasiłek w wysoko�ci 160% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Takie, 

zró�nicowanie nie jest niczym uzasadnione. W zwi�zku z tym art. 37 j ust. 4 ustawy o 

zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu nale�y interpretowa� w ten sposób, �e pod 

poj�ciem przeci�tnego miesi�cznego wynagrodzenia stanowi�cego podstaw� wymiaru 

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nale�y w przypadku osób 

prowadz�cych pozarolnicz� działalno�� gospodarcz� rozumie� odpowiednie dla nich 

przeci�tne miesi�czne kwoty stanowi�ce podstaw� wymiaru składki na ubezpieczenie 

społeczne i Fundusz Pracy (tak te� Wojewódzki S�d Administracyjny w Gda�sku w 

niepublikowanym wyroku z dnia 5 sierpnia 2004 r., sygn. akt 3 II SA/d 261/02). 

 

W wyroku wydanym w sprawie III SA/Gd 442/05 w dniu 30 listopada 2005r. S�d 

stwierdził, �e istotna jest kwestia, jak nale�y traktowa� okres zatrudnienia skar��cej  

od 23 stycznia 2004 r. do 23 lipca 2004 r., który został zakwestionowany przez Zakład 

Ubezpiecze� Społecznych jako okres podlegania przez skar��c� ubezpieczeniu 

społecznemu. Odwołanie skar��cej od stosownej decyzji Zakładu Ubezpiecze� Społecznych 

zostało oddalone wyrokiem S�du Okr�gowego-S�du Pracy i Ubezpiecze� Społecznych w 

Słupsku z dnia 17 marca 2005 r., sygn. akt VU 2189/04. Jak wynika  

z uzasadnienia niniejszego wyroku, którym dysponowały organy administracji, S�d uznał, 
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�e skar��ca podj�ła prac� i j� wykonywała, a pracodawca �wiadczenie  

to przyjmował, a wi�c stosunek pracy był rzeczywi�cie realizowany. Dlatego S�d wykluczył 

mo�liwo�� uznania, �e doszło do zawarcia umowy o prac� dla pozoru. W ocenie tego S�du 

decyzja organu rentowego jest prawidłowa, gdy� zamiarem stron było obej�cie przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w celu 

nabycia uprawnie� do zasiłku przedemerytalnego i z tych wzgl�dów umowa o prac� jest 

niewa�na jako zawarta w celu omini�cia prawa. 

Wskaza� nale�y, �e Kodeks pracy nie reguluje skutków niewa�no�ci umowy  

o prac�. Wady umowy o prac�, nawet prowadz�ce do jej niewa�no�ci, nie wywołuj� skutku 

w sferze prawa do �wiadcze�, je�eli praca była �wiadczona. Wobec tego  

w sytuacji, kiedy praca była rzeczywi�cie �wiadczona taki stan faktyczny nie mo�e zosta� 

pomini�ty jako nieistotny z punktu widzenia prawa pracy, a w konsekwencji równie� z 

punktu widzenia przepisów reguluj�cych sytuacj� osób bezrobotnych. Jak wskazał S�d 

Najwy�szy w uzasadnieniu wyroku z dnia 25 stycznia 2005r., II UK 141/04 (OSNP 

2005/15/235): "Niemal powszechnie dopuszcza si� pogl�d, "�e osoba, która bez wa�nej 

umowy o prac� znalazła si� w sytuacji faktycznej, takiej, w jakiej znajduje si� podmiot 

zatrudniaj�cy wobec pracownika, obowi�zana jest dokona� na rzecz pracownika tych 

�wiadcze�, jakie by mu si� nale�ały, gdyby istniał stosunek pracy" (por. postanowienie 

S�du najwy�szego z dnia 15 maja 1972 r., IIICRN 83/72, OSNCP 1973 nr 2, poz. 30 /.../)". 

Wobec powy�szego nale�y stwierdzi�, �e nie wszystkie wady o�wiadcze� woli 

powoduj�ce niewa�no�� umowy o prac� skutkuj� w sferze uprawnie� do zasiłku  

dla bezrobotnych. W tym zakresie prawn� doniosło�� mo�e mie� jedynie fikcyjne zawarcie 

umowy o prac�, tj. takie, które nie wi��e si� w ogóle ze �wiadczeniem pracy. 

Z powy�szego wynika, �e okresu, w którym miało miejsce faktyczne �wiadczenie 

pracy nie mo�na traktowa� tak samo jak okresu, w którym w ogóle �adna praca nie była 

�wiadczona. Zatem okres faktycznego wykonywania pracy nie mo�e pozostawa�  

bez znaczenia dla uprawnie� wynikaj�cych z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 

bezrobociu, czy obecnie z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

XI. Pomoc społeczna 

W sprawie sygn. akt II SA/Gd 747/02 S�d stwierdził, �e zgodnie z obowi�zuj�cym w 

chwili podj�cia zaskar�onej decyzji art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r.  
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o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 ze zm.) przyznanie zasiłku 

okresowego zale�ało od uznania organu administracyjnego. 

Powody odmowy przyznania zasiłku okresowego lub powody przyznania  

go w okre�lonej wysoko�ci winny zosta� przedstawione w uzasadnieniu decyzji.  

W niniejszej sprawie organ administracyjny pierwszej instancji wyja�nił, �e powodem 

odmowy przyznania skar��cemu zasiłku okresowego był brak �rodków finansowych  

na ten cel. Stanowisko to podzielił organ drugiej instancji. Nie przedstawił on jednak 

�adnych własnych ustale� w tym zakresie. Ograniczył si� jedynie do stwierdzenia,  

�e zasiłki okresowe s� przyznawane z bud�etu pa�stwa oraz, �e w zwi�zku z trudn� sytuacj� 

finansow� wszystkie o�rodki na terenie województwa pomorskiego otrzymały ograniczone 

�rodki na ten cel. 

Pomi�dzy decyzj� organu pierwszej instancji i decyzj� organu drugiej instancji 

upłyn�ło około pół roku i w tym czasie rozpocz�ł si� nowy rok bud�etowy. Zatem, sytuacja 

finansowa od czasu wydania decyzji przez organ I instancji mogła si� zmieni�. Konieczne 

było w zwi�zku z tym poczynienie własnych ustale� w tym zakresie, co jest zreszt� zgodne 

z ogóln� zasad� post�powania odwoławczego w Kodeksie post�powania administracyjnego, 

mianowicie zasad� ponownego rozpoznania sprawy przez organ odwoławczy. Zaniechanie 

wyja�nienia tej kwestii stanowi naruszenie art. 7 k.p.a., który nakazuje organowi 

administracji zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji dokładne wyja�nienie wszystkich 

istotnych okoliczno�ci sprawy. Naruszenie to mogło przy tym mie� istotny wpływ na wynik 

sprawy, gdy� nie mo�na wykluczy�, �e po wyja�nieniu okoliczno�ci faktycznych 

dotycz�cych sytuacji finansowej O�rodka Pomocy Społecznej w X. okazałoby si�, �e w 

chwili wydania decyzji przez organ drugiej instancji O�rodek ten posiadał ju� �rodki 

finansowe w ilo�ci wystarczaj�cej chocia�by na cz��ciowe zaspokojenie potrzeb 

skar��cego. 

 

XII. Ewidencja ludno�ci 
 
W uzasadnieniu wyroku w sprawie 3 II SA/Gd 771/02 S�d stwierdził, �e w zwi�zku z 

wej�ciem w Zycie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002r. K 20/01 (Dz. 

U. Nr 78, poz. 716) stwierdzaj�cego niezgodno�� art. 9 ust. 2 ustawy z dnia  

10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludno�ci i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. Nr 32 1 984r., 

poz. 174 ze zm.) z art. 53 ust. 1 i art. 83 w zw. z art. 2 Konstytucji RP, ocena  
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czy spełnione zostały przesłanki konieczne do wymeldowania z lokalu ogranicza  

si� jedynie do tego, czy obj�ta post�powaniem osoba opu�ciła dotychczasowe miejsce 

pobytu stałego dobrowolnie i trwale, albo czy bez wymeldowania opu�ciła miejsce pobytu 

stałego i nie przebywa w nim co najmniej przez okres 6 miesi�cy, a nowego miejsca jej 

pobytu nie mo�na ustali� (art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludno�ci i dowodach 

osobistych). 

 

W sprawie sygn. akt III SA/Gd 546/04 S�d uwzgl�dnił skarg� skar��cego, który 

domagał si� zmiany polskiego imienia i nazwiska, wykazuj�c dokumentami,  

�e przebywaj�c w RFN od 1989r., posługuje si� imieniem i nazwiskiem Siegfried Schröder. 

Stało si� tak wskutek wydania przez wła�ciwy organ władzy niemieckiej aktów o zmianie 

nazwiska i imienia. Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion  

i nazwisk (Dz.U.63.59.328 z pó
no zmianami), zwana dalej ustaw� w sposób wyczerpuj�cy 

okre�la zarówno przesłanki pozytywne zmiany imienia i nazwiska, jak i przesłanki 

negatywne uzasadniaj�ce odmow� takiej zmiany. Przepis art. 2 ust. 1 ustawy okre�la zasad� 

ogóln� zgodnie z któr� wniosek o zmian� nazwiska podlega uwzgl�dnieniu, je�eli jest 

uzasadniony wa�nymi wzgl�dami. Wart. 2 u. 2 ustawy wskazano, �e w szczególno�ci wa�ne 

wzgl�dy zachodz�, gdy wnioskodawca nosi nazwisko: 

l) o�mieszaj�ce albo nie licuj�ce z godno�ci� człowieka, 

2) o brzmieniu niepolskim, 

3) posiadaj�ce form� imienia, 

a tak�e, je�eli wnioskodawca pragnie zmieni� swoje nazwisko na nazwisko, którego od 

wielu lat u�ywa. 

Art. 3 ustawy wył�cza mo�liwo�� uwzgl�dnienia wniosku o zmian� nazwiska gdy 

zachodzi uzasadniona obawa, �e wnioskodawca ubiega si� o zmian� nazwiska w zamiarze 

ułatwienia sobie działalno�ci przest�pczej albo uchylenia si� od odpowiedzialno�ci cywilnej 

lub karnej oraz gdy wnioskodawca ubiega si� o zmian� nazwiska na nazwisko historyczne, 

wsławione na polu kultury i nauki, działalno�ci politycznej, społecznej albo wojskowej, 

chyba �e posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym 

nazwiskiem. 

Art.7 ustawy, w brzmieniu obowi�zuj�cym w dacie rozstrzygania sprawy przez organ 

administracji nakazywał stosowanie przepisów art. 2 ust. l i ust. 2 pkt l i 2  
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do zmiany imion. 

Zatem podstaw� odmowy zmiany imienia i nazwiska mo�e by� jedynie stwierdzenie, 

�e nie zachodz� przesłanki z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy lub, �e wprawdzie przesłanki te 

wyst�puj�, lecz zmian� uniemo�liwiaj� okoliczno�ci okre�lone w art. 3 ustawy. Organ 

odwoławczy przyznał bowiem fakt posługiwania si� przez skar��cego imieniem i 

nazwiskiem Siegfried Schröder, nie kwestionuj�c tre�ci dokumentów zło�onych przez 

skar��cego, potwierdzaj�cych dokonanie zmiany imienia i nazwiska w RFN w 1989r. 

Ocena ta jest w pełni prawidłowa, gdy� poj�cie u�ywania nazwiska, o którym mowa w art. 

2 ust. 2 ustawy obejmuje wykazane posługiwanie si� okre�lonym nazwiskiem tak�e i w 

innym kraju, gdzie wnioskodawca ma stałe miejsce zamieszkania. Zatem bezspornie 

wykazana została wa�na przyczyna zmiany nazwiska w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy. 

Fakt długoletniego posługiwania si� innym imieniem stanowi wa�ny wzgl�d, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, pomimo braku odesłania w odniesieniu do imion do przepisu 

art. 2 ust. 2 - bez punktu. Art. 2 ust. 2 ustawy zawiera bowiem jedynie przykłady 

okoliczno�ci uzasadniaj�cych zmian� nazwiska.  Zdaniem S�du długotrwałe posługiwanie 

si� innym imieniem przez wnioskodawc� stanowi tak�e wa�ny wzgl�d umo�liwiaj�cy jego 

zmian� na podstawie art. 7 w zwi�zku z art. 2 ust. 1 ustawy. 

Pozbawione podstaw prawnych jest rozumowanie organu odwoławczego, w my�l 

którego nie mo�na dokona� zmiany imienia polskiego na obcoj�zyczne, je�li w j�zyku 

polskim jest odpowiednik imienia wnioskowanego. Pogl�d przeciwny sformułował 

Naczelny S�d Administracyjny ju� w wyroku z dnia 18 stycznia 1994r. sygn. akt SA/Gd 

1114/93 publ. ONSA 1995/2/56, wskazuj�c na dopuszczalno�� zmiany imienia z Jan  

na Hans. Wniosek taki jest zreszt� oczywisty wobec braku normy zakazuj�cej tego rodzaju 

zmiany. Podobnie nie znajduje uzasadnienia w przepisach omawianej ustawy ani  

w przepisach ustawy z 7 pa
dziernika 1999r. o j�zyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999  

z pó
n. zm.) przywoływany przez organ odwoławczy argument o niedopuszczalno�ci 

zmiany nazwiska na takie, którego pisownia odbiega od polskiej „normy ortograficznej” w 

ten sposób, �e obejmuje znak nie wyst�puj�cy w polskim alfabecie. 

 

Przedmiotem post�powania w sprawie sygn. akt 3 II SA/Gd 1826/03 było wpisanie 

aktu stanu cywilnego sporz�dzonego za granic� do polskich ksi�g stanu cywilnego.  

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Prawa o aktach stanu cywilnego w post�powaniu 
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administracyjnym kierownik urz�du stanu cywilnego ustala, czy przedstawiony dokument 

ma charakter aktu stanu cywilnego i rozstrzyga decyzj� o wpisaniu go do polskich ksi�g 

stanu cywilnego. Taka decyzja stanowi podstaw� do sporz�dzenia polskiego aktu stanu 

cywilnego. W wyniku transkrypcji powstaje bowiem polski akt stanu cywilnego, który nie 

ró�ni si� pod wzgl�dem formy, mocy dowodowej oraz zasad korekty od aktów 

rejestruj�cych zdarzenia krajowe. 

W zakresie post�powania, okre�lonym art. 73 ust. 1 cytowanej ustawy, nie mie�ci si� 

rozstrzyganie o brzmieniu formy nazwisk podlegaj�cych wpisaniu. Kierownik urz�du stanu 

cywilnego wydaj�c decyzj� o wpisaniu aktu zagranicznego w decyzji opisuje akt 

podlegaj�cy transkrypcji, a wi�c przytacza jego tre��. Wobec tego w decyzji dotycz�cej 

wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego nie mo�na wskaza� innej tre�ci aktu ni� tre�� 

wynikaj�ca wprost z niniejszego dokumentu. 

Przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie wpisania zagranicznego aktu stanu 

cywilnego do polskich ksi�g stanu cywilnego nie ma zastosowania § 4 ust. 2 i 4 

rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 26 pa
dziernika 1998 

r. w sprawie szczegółowych zasad sporz�dzania aktów stanu cywilnego, sposobu 

prowadzenia ksi�g stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia  

oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, za�wiadcze� i protokołów (Dz. U.  

Nr 136, poz. 884 ze zm.). Przepisy niniejszego rozporz�dzenia reguluj� bowiem zasady 

sporz�dzania aktów stanu cywilnego, prowadzenia i kontroli ksi�g stanu cywilnego. 

Przepisy te nie odnosz� si� natomiast do kwestii rozstrzygania w przedmiocie samego 

wpisania aktu stanu cywilnego sporz�dzonego za granic� do polskich ksi�g stanu 

cywilnego.  

 

XIII. Sprawy z zakresu normowanego ustaw� o wychowaniu w trze�wo�ci  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 
W sprawie III SA/Gd 228/05 wydany został w dniu 10 listopada 2005r. wyrok,  

w uzasadnieniu którego S�d wskazał, �e przepis art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu  

w trze
wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi upowa�nił rad� gminy jedynie  

do okre�lenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda�y i podawania napojów 

alkoholowych. Przez zasady usytuowania nale�y rozumie� poło�enie punktów sprzeda�y  

i podawania napojów alkoholowych wzgl�dem innych obiektów u�yteczno�ci publicznej 
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takich jak szkoły, przedszkola, zakłady pracy, obiekty sakralne oraz inne obiekty, które rada 

gminy uzna za zasługuj�ce na szczególn� ochron� (zob. wyrok NSA z 18.03.1994 r. SA/Gd 

2818/93 OSS 1994/2/73). Z tre�ci niniejszego przepisu nie wynika, aby upowa�niał on rad� 

gminy do okre�lania warunków jakim maj� odpowiada� miejsca sprzeda�y  

i podawania przedmiotowych napojów. 

W przedmiotowej sprawie organy obu instancji odmówiły udzielenia skar��cej pozwo-

lenia na sprzeda� napojów alkoholowych, powołuj�c si� na negatywn� opini� Miejskiej Ko-

misji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych w Ustce, wydan� w oparciu o przepisy 

uchwały Nr VIII/58/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 24 kwietnia 2003 r. zmienionej 

uchwał� Nr X/72/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 czerwca 2003 r., okre�laj�cej jako 

jeden z warunków, jakim powinien odpowiada� lokal gastronomiczny, obowi�zek 

posiadania toalety w obr�bie lokalu. Zatem organy obu instancji w �lad za Komisj� oparły 

swoje rozstrzygni�cia równie� na przepisach powołanych uchwał Rady Miejskiej w Ustce. 

Jednak�e Rada Miasta Ustki, okre�laj�c obowi�zek posiadania w lokalu gastronomicznym 

toalety, ustaliła warunki jakim powinny odpowiada� miejsca sprzeda�y i podawania 

napojów alkoholowych. Regulacja w tym zakresie nie stanowi ju� okre�lenia zasad 

usytuowania miejsc sprzeda�y i podawania napojów alkoholowych. Zatem Rada Miasta 

Ustki, ustalaj�c warunki jakim powinny odpowiada� miejsca sprzeda�y i podawania 

napojów alkoholowych, przekroczyła upowa�nienie ustawowe zawarte w art. 12 ust. 2 

ustawy o wychowaniu w trze
wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, �e s�dziowie  

w sprawowaniu swojego urz�du s� niezawi�li i podlegaj� tylko Konstytucji oraz ustawom. 

Z tego konstytucyjnego ukształtowania pozycji s�dziego wynika prawo s�dziów  

do kontrolowania zgodno�ci z ustawami aktów ni�szego rz�du ni� ustawa. Niniejsze prawo 

jest realizowane przez odst�pienie od stosowania przepisów ni�szej rangi ni� ustawowa w 

razie stwierdzenia ich sprzeczno�ci z ustaw�. Wobec tego w przypadku stwierdzenia, �e 

sprzeczna z ustaw� jest uchwała rady gminy, na której opary został indywidualny akt 

administracyjny, b�d�cy przedmiotem zaskar�enia do s�du administracyjnego, S�d ten 

władny jest stwierdzi�, i� akt ten narusza prawo i w konsekwencji odmówi� jego 

zastosowania. 


