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WYKAZ WYBRANYCH SKRÓTÓW 
 
CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych 

www.orzeczenia.nsa.gov.pl 
Dz. U.   – Dziennik Ustaw 
ETS, TSUE  – Europejski Trybunał Sprawiedliwości; na mocy 

Traktatu z Lizbony z 2007 r. Trybunał zmienił nazwę na 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
www.curia.europa.eu 

Konstytucja RP  – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze 
zm.) 

KAS – Krajowa Administracja Skarbowa – ustawa z dnia 16 
listopada 2016 r. – o Krajowej Administracji Skarbowej 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 505 ze zm.) 

KRS   – Krajowy Rejestr Sądowy 
SENT – ustawa z dnia 9 marca 2017 r. – o systemie 

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 
towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t.j. Dz.U. z 
2020 r., poz. 859) 

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740) 

k.k.s. – ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny 
skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 19 ze zm.) 

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 
ze zm.) 

k.p.a.  – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 256 ze zm.) 

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) 

o.p.  – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) 

p.o.ś.  – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) 

p.p.s.a.  – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) 
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p.t.  – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze 
zm.) 

p.u.s.a.  – ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju 
sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 137) 

p.w.p.  – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności 
przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.) 

u.f.p.  – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.) 

ustawa o ARiMR  – ustawa z dnia 9 maja 2008 r. – o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t.j. Dz.U. z 
2019 r., poz. 1505) 

u.d.i.p. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. - o dostępie do 
informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176) 

u.d.p. – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) 

u.e.l. – ustawa z dnia 24 września 2010 r. – o ewidencji 
ludności (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.) 

u.g.n.  – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) 

u.g.h. – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. – o grach 
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) 

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. – o księgach 
wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2204) 

u.o.i.n.  – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742) 

u.o.s.  – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) 

u.p.a.  – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.) 

u.p.b.  – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) 

u.p.c.c.  – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od 
czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
815 ze zm.) 

u.p.d.o.f.  – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze 
zm.) 
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u.p.d.o.p.  – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1406 ze zm.) 

u.p.e.a.  – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
1427 ze zm.) 

u.p.o.l.  – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze 
zm.) 

u.p.r. – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – o podatku rolnym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 333) 

u.p.s.d.  – ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i 
darowizn (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1813 ze zm.) 

u.p.t.u.  – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) 

u.p.w. – ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) 

u.p.z.p.  – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 293 ze zm.) 

u.s.g.  – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 

u.s.o.  – ustawa z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.) 

u.s.p.  – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) 

u.s.u.s.  – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 
ze zm.) 

u.ś.r.  – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.) 

u.t.d.  – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.) 

u.t.k. – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie 
kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1043 ze zm.) 

u.z.p.p.r.  – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
1295 ze zm.) 

u.z.r.p. – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. – o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
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w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz.U. z 
2020 r., poz. 818 ze zm.) 
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I. 
WPROWADZENIE 

 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w 2020 roku, 
tak jak w latach poprzednich rozpoznawał sprawy w ramach dwóch 
wydziałów orzeczniczych, tj.: Wydziału I – Finansowego i Wydziału II – 
Ogólnoadministracyjnego. Sprawy petentów i osób zainteresowanych 
działalnością Sądu załatwiane były w Wydziale Informacji Sądowej. 

Na koniec roku sprawozdawczego orzekało w Sądzie 10 sędziów 
oraz czterech asesorów sądowych, w tym Prezes Sądu Wojciech 
Stachurski orzekał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zatrudnionych 
zaś było 2 referendarzy sądowych, 7 asystentów sędziów oraz 35 
urzędników sądowych i pracowników obsługi. 

W związku z ogłoszeniem w dniu 14 marca 2020 r. na terenie 
Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a od dnia 20 marca 2020 r. stanu 
epidemii w związku z wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), 2020 rok upłynął 
pod znakiem zmiany sposobu pracy i funkcjonowania Sądu. Ze względu na 
ryzyko zakażenia wspomnianym wirusem w Sądzie wprowadzono m.in. 
następujące środki ostrożności: wymóg poruszania się po obiekcie  
w maseczce lub przyłbicy, obowiązkową dezynfekcję rąk i pomiar 
temperatury ciała dla wszystkich osób wchodzących do budynku. Oprócz 
obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowywania odległości, na salach 
rozpraw skonstruowano przesłony z pleksi oddzielające skład sędziowski, 
strony postępowania i publiczność oraz wykorzystywano urządzenia 
elektroniczne umożliwiające przeprowadzenie rozpraw na odległość. 
Ograniczono pracę czytelni akt i biura podawczego.  

Od 25 marca 2020 roku do 25 maja 2020 roku bieg terminów 
sądowych był zawieszony. Natomiast z dniem 17 października 2020 roku 
kontynuowano działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania 
spraw na posiedzeniach niejawnych. 

Pomimo wyjątkowości 2020 roku – do 31 grudnia wpłynęło do 
Sądu – 2 092 spraw – załatwiono 2 123 sprawy. 

Z ważnych wydarzeń 2020 roku należy odnotować, że w dniu  
16 kwietnia upłynęła kadencja Pani Sędzi NSA Elżbiety Trykoszko na 
stanowisku Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku. Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko piastowała funkcję 
Wiceprezesa tutejszego sądu od 16 kwietnia 2015 roku. 
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W dniu 1 lipca Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  
prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski powołał Pana Andrzeja Meleziniego, 
Sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na 
stanowisko Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 lipca wręczył Pani 
Justynie Siemieniako i Pani Barbarze Romanczuk akty powołania do 
pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Białymstoku. 

12 października 2020 roku Prezes Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku, przy obecności członków Kolegium 
Sądu, mianował Pana Grzegorza Dudara na stanowisko referendarza 
sądowego. 

W dniu 28 grudnia 2020 roku Pani Małgorzata Jakóbczak przeszła 
na emeryturę. Stanowisko Kierownika Oddziału Administracyjno-
Gospodarczego oraz Spraw Ogólnych i Osobowych piastowała od  
12 września 1994 roku, będąc jednym z pierwszych pracowników 
administracyjnych tworzonego na Podlasiu sądownictwa 
administracyjnego: najpierw jako Ośrodka Zamiejscowego NSA, a od  
1 stycznia 2004 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. 

Działalność Sądu w roku sprawozdawczym, pomimo trudności 
związanych z pandemią, była realizowana na wielu płaszczyznach 
związanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości jak i zadaniami 
pozaorzeczniczymi, co przedstawiono w niniejszym opracowaniu.  
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II. 
WPŁYW, RODZAJE I ZAŁATWIENIE SPRAW 

 
 

Wpływ spraw (obydwa wydziały orzecznicze, Repertoria: SA, SAB, 
SO) zamknął się w 2020 roku liczbą 2 092, w 2019 roku – 1 799.  
Z poprzedniego roku pozostało 300 spraw niezałatwionych. Łącznie w roku 
sprawozdawczym załatwiono 2 142 sprawy a w 2019 roku – 1 844, w tym 
na rozprawie 897, na posiedzeniu niejawnym 1 224 oraz 21 spraw poprzez 
„zamknięcie”. Ponadto, w Repertorium SPP, przed wszczęciem 
postępowania rozpoznawczego, zarejestrowano wpływ 24 wniosków  
o przyznanie prawa pomocy, załatwiono – 22. Na 2021 rok pozostało 250 
spraw niezałatwionych.  

Do Wydziału I (Finansowego) wpłynęło 937 spraw (w 2019 roku – 
751), 112 pozostało z poprzedniego okresu sprawozdawczego,  
a załatwionych zostało 976 spraw (w 2019 roku – 741). Na rozprawie 
załatwiono 486 spraw, na posiedzeniu niejawnym 490 spraw. Dane te 
obejmują Repertoria: SA, SAB, SO. Głównie jednak wpływ i załatwienie 
dotyczą Repertorium SA – tu wpłynęło 924 spraw (w 2019 roku – 739) oraz 
SAB – 12 (w 2019 roku – 11). Załatwiono 963 sprawy z Repertorium SA  
(w 2019 roku – 725) oraz 12 z Repertorium SAB (w 2019 roku – 13).  
W Repertorium SPP, przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego, 
zarejestrowano wpływ 8 wniosków o przyznanie prawa pomocy, które 
zostały załatwione w roku sprawozdawczym. 

Do Wydziału II (Ogólnoadministracyjnego) wpłynęło 1 155 spraw, 
łącznie zarejestrowanych w Repertoriach SA, SAB oraz SO (w 2019 roku – 
1 048), zaległych z 2019 roku pozostało 188 spraw. Załatwiono 1 166 
spraw (w 2019 roku – 1 103), z czego 411 na rozprawie, 734 na 
posiedzeniu niejawnym oraz 21 poprzez „zamknięcie”. W Repertorium SA 
– odnotowano: wpływ 896 spraw (w 2019 roku – 890) oraz załatwienie 906 
spraw (w 2019 roku – 953) zaś w Repertorium SAB – wpływ 254 spraw  
(w 2019 roku – 123) i załatwienie 242 spraw (w 2019 roku – 125).  
W Repertorium SPP, przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego, 
zarejestrowano wpływ 16 wniosków o przyznanie prawa pomocy, 
załatwiono – 14. 

W rozbiciu na poszczególne Repertoria to w roku 
sprawozdawczym w obydwu wydziałach WSA w Białymstoku 
zarejestrowano: 
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– w Repertorium SA – 1 820 spraw (924 Wydział I + 896 Wydział II), zaś 
załatwiono 1 869 spraw (963 + 906). Pozostało niezałatwionych 225 spraw 
(odpowiednio: 73 i 152), 
– w Repertorium SAB – 266 sprawy (12 Wydział I + 254 Wydział II),  
a zakończono 257 spraw (12 + 245). Pozostały 23 skargi niezałatwione  
w Wydziale II,  
– w Repertorium SO – 6 spraw (Wydział I – 1, Wydział II – 5). Zakończono 
16 spraw (1 + 15), na 2021 rok pozostały 2 sprawy niezakończone  
w Wydziale II.  

Podobnie jak w latach poprzednich, główną grupę spraw 
zarejestrowano w Repertorium SA. Stanowiły one 87,00 % całego wpływu. 

W 2020 roku najbardziej licznymi sprawami podlegającymi 
rejestracji w Repertoriach SA oraz SAB (łącznie) były sprawy dotyczące:  

1. podatków i innych świadczeń pieniężnych, do których mają 
zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej oraz egzekucja tych 
świadczeń pieniężnych (symbol 611) – 506 (498+8) spraw, co stanowi 
24,26 % ogólnego wpływu spraw w Repertoriach SA+SAB, 

2. obrotu towarami z zagranicą, należności celnych i ochrony przed 
nadmiernym przywozem towaru na obszar celny Unii Europejskiej (symbol 
630) – 256 spraw, co stanowi 12,27 %, 

3. samorządu terytorialnego (symbole 639-642) – 153 sprawy, co 
stanowi 7,33 %,   

4. pomocy społecznej (symbol 632) – 152 (138+14) spraw, co stanowi  
7,29 %, 

5. utrzymania i ochrony dróg publicznych i innych dróg 
ogólnodostępnych, ruchu na tych drogach, kolei, lotnictwa cywilnego, 
przewozów, żeglugi morskiej i śródlądowej (symbol 603) – 151 (148+3) 
spraw, co stanowi 7,24 %, 

6. budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego i 
specjalistycznego, ochrony przeciwpożarowej (symbol 601) – 147 (140+7) 
spraw, co stanowi 7,05 %, 

7. informacji publicznej, prawa prasowego, ponownego wykorzystania 
informacji sektora publicznego (symbol 648) – 134 (11+123) spraw, co 
stanowi 6,42 %, 

8. ochrony środowiska i ochrony przyrody (symbol 613) – 92 (85+7) 
spraw, co stanowi 4,41 %, 

9. zagospodarowania przestrzennego (symbol 615) – 77 (70+7) 
spraw, co stanowi 3,69 %, 

10. stosunków pracy, stosunków służbowych oraz spraw z zakresu 
inspekcji pracy (symbol 619) – 77 (53+24) spraw, co stanowi 3,69 %, 
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11. subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków 
branżowych (symbol 655) –  62 (59+3), co stanowi 2,97 %, 

12. dotacji i subwencji z budżetu państwa oraz ulg w spłacaniu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji 
podatkowej (symbol 653) – 60 (59+1) spraw, co stanowi 2,88 %. 

Obrazując wpływ spraw (Repertoria SA+SAB) w każdym z wydziałów 
orzeczniczych należy zauważyć, że: 
– w Wydziale I zarejestrowano 936 spraw, w tym sprawy: o symbolu 611 
stanowiły 54,06 %, o symbolu 630 – 27,35 %, o symbolu 655 stanowiły 
6,62 %. 
– w Wydziale II zarejestrowano 1 150 spraw, spośród których najliczniejsze 
stanowiły sprawy: o symbolu 639-642 – 13,30 %, o symbolu 632 – 13,22 
%, o symbolu 603 – 13,13 %. 

Załatwienie spraw w 2020 roku w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Białymstoku przedstawiało się następująco: 
– wszystkich spraw łącznie (Repertoria SA, SAB, SO) – 2 142, z czego na 
rozprawie rozpoznano 897 spraw, co stanowi 41,88 %, w tym: w 202 
sprawach uwzględniono skargę (22,52 %), w 547 – oddalono (60,98 %),  
w 8 – skargę odrzucono (0,89 %), a 140 (15,61%) – załatwiono w inny 
sposób, 
– na posiedzeniach niejawnych ogółem załatwiono – 1 224 sprawy (57,14 
%), w tym: uwzględniono skargę w 259 sprawach (21,16 %), oddalono 
skargę/wniosek w 548 przypadkach (44,77 %), odrzucono w 350 
przypadkach (28,59 %), w inny sposób załatwiono 1 (0,08 %). 

Liczby obrazujące sposób załatwienia w poszczególnych 
wydziałach orzeczniczych (Repertoria: SA, SAB, SO) przedstawiały się 
następująco: 
Wydział I – ogółem załatwiono 976 spraw, co stanowi 45,56 % wszystkich 
spraw rozpoznanych w tutejszym sądzie w 2020 roku (w poprzednim roku 
sprawozdawczym liczba ta wyniosła 741 spraw). Na rozprawie zakończono 
486 spraw (22,69 %), w poprzednim roku sprawozdawczym 551 spraw co 
stanowi     74,36 %. Na posiedzeniu niejawnym załatwiono ogółem 490 
spraw (22,88 %), podczas gdy w 2019 roku – 190 spraw (25,64 %). 
Wydział II – ogółem w roku sprawozdawczym rozpoznano w tym Wydziale 
1 166 spraw (w 2019 roku – 1 103). Na rozprawie zakończono 411 spraw 
(35,25 %), w poprzednim roku sprawozdawczym 723 (65,55 %). Na 
posiedzeniu niejawnym rozpoznano 734 sprawy (62,95 %), podczas gdy  
w 2019 roku – 360 (32,64 %). W 2020 roku niezałatwionych pozostało 
ogółem 250 spraw, w tym: w Wydziale I – 73 i 177 w Wydziale II.  
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W Repertorium SA takich spraw pozostało 73 (Wydział I) i 152 (Wydział II); 
w Repertorium SAB odpowiednio: 0 i 23 oraz w repertorium SO: 0 i 2. 

Biorąc pod uwagę czas zawisłości spraw to na koniec 2020 roku  
w Repertorium SA pozostało niezałatwionych spraw: 
– powyżej 3 do 6 miesięcy – 17 (w 2019 roku – 24), 
– powyżej 6 do 12 miesięcy – 19 (11), 
– powyżej 12 miesięcy do 2 lat – 10 (7), 
– powyżej 2 do 3 lat – 3 (5), 
– powyżej 3 lat – 0 (5). 

Łącznie w 2020 roku sędziowie, asesorzy i referendarze sporządzili 
1 870 uzasadnień orzeczeń (z uwzględnieniem orzeczeń wydanych na 
posiedzeniach niejawnych), w 2019 roku – 1 452. Wszystkie zostały 
sporządzone w terminie.  

 
Roczny wskaźnik sprawności postępowania za 2020 rok 

wyniósł dla WSA w Białymstoku 1,40, w tym: Wydziału I – 0,89, 
Wydziału II – 1,83. 

Zatem średni czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy 
wynosił mniej niż półtora miesiąca od dnia wpływu skargi do Sądu.  

 
Od wydanych orzeczeń kończących postępowanie w I instancji 

wpłynęło w roku sprawozdawczym 685 (w 2019 roku – 486) skarg 
kasacyjnych. Z tej liczby, w 18 przypadkach sąd odrzucił skargi kasacyjne, 
w 10 przypadkach uchylił zaskarżony wyrok i rozpoznał sprawę w trybie art. 
179a p.p.s.a. Przekazano do NSA 658 skarg. Na dzień sporządzenia 
niniejszego opracowania brak jest danych obrazujących skuteczność skarg 
kasacyjnych. 

 
W roku sprawozdawczym odnotowano wpływ 3 skarg  

o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia WSA  
w Białymstoku, które zostały przez sąd odrzucone. 

W 2020 roku skargi były wnoszone przez następujące podmioty: 
– osoby fizyczne – 1 441 (w roku 2019 – 1 231), 
– osoby prawne – 497 (473), 
– organizacje społeczne – 42 (26), 
– prokuratorzy – 105 (33),  
– Rzecznik Praw Obywatelskich – 1 (0). 
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Dokonując analizy pod kątem organów, których orzeczenia były 
przedmiotem kontroli sądu, to skargi dotyczyły (w nawiasie dane z 2019 r.): 
– centralnych i naczelnych organów – 134 (88) skarg, w tym: 39 (36) – 
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 58 (21) – Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego, 29 (18) – Prezesa ZUS, 7 (5) – Prezesa KRUS,  
1 (6) – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
– samorządowych kolegiów odwoławczych – 425 (436) skarg, w tym: SKO 
w Białymstoku – 252 (259), w Łomży 90 (91), w Suwałkach 83 (86), 
– terenowych organów administracji rządowej – 308 (276), 
– dyrektorów izb administracji skarbowej – 627 (467), 
– innych organów – 173 (277). 
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III. 
WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESOWE 

 
 
1. Funkcjonowanie instytucji postępowania mediacyjnego  
i uproszczonego 

W 2020 r. instytucja postępowania mediacyjnego nie znalazła 
zastosowania w działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Białymstoku. Do tutejszego Sądu wpłynęło 7 wniosków o przeprowadzenie 
mediacji, sprawy te zostały jednak załatwione w normalnym trybie.  

Odnośnie postępowania uproszczonego to należy stwierdzić, że  
w 2020 r. nastąpił znaczny wzrost ilości spraw rozpoznanych w tym trybie. 
W drodze postępowania uproszczonego zostało załatwionych 409 spraw 
(dla porównania w 2019 r. – 196 spraw). Do Sądu wpłynęło łącznie 113 
wniosków o przeprowadzenie postępowania uproszczonego (dla 
porównania w 2019 r. – 18 wniosków). Odnośnie rozstrzygnięć wydanych 
w postępowaniu uproszczonym to należy stwierdzić, że: w 226 
przypadkach oddalono skargi; w 143 sprawach uwzględniono skargi.  

Na wzrost ilości spraw rozpoznanych w trybie uproszczonym 
niewątpliwie wpłynęła sytuacja epidemiologiczna w kraju. Postępowanie 
uproszczone stanowi bowiem bezpieczniejszy pod względem 
pandemicznym sposób rozpoznawania spraw niż tryb zwykły, zarówno dla 
stron jak i sądu. Nie bez znaczenia pozostaje, że możliwość zastosowania 
trybu uproszczonego znacząco przyczyniła się do zachowania ciągłości 
orzeczniczej Sądu w omawianym okresie sprawozdawczym tj. w dobie 
pandemii COVID-19. 

 
2. Zagadnienia związane z prawem pomocy  

W 2020 roku wpłynęło 286 wniosków o przyznanie prawa pomocy, 
co w porównaniu z rokiem 2019 (354 wnioski) oznacza zmniejszenie 
wpływu. W przeważającej części wnioski pochodziły od osób fizycznych, 
choć wnioski też były składane przez spółki osobowe i kapitałowe oraz 
stowarzyszenia i fundacje. 

W 116 przypadkach przyznano stronom prawo pomocy w zakresie 
całkowitym, w 53 sprawach przyznano prawo pomocy w zakresie 
częściowym, w 38 sprawach odmówiono przyznania prawa pomocy,  
66 wniosków pozostawiono bez rozpoznania. Niezałatwione pozostały 23 
wnioski. Strony wniosły 47 sprzeciwów od postanowień referendarza  
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i w 4 sprawach sprzeciwy doprowadziły do zmiany zaskarżonych 
postanowień. 

Ponadto, w 2020 r. umarzano postępowania w zakresie wniosku  
o przyznanie prawa pomocy na podstawie art. 249a p.p.s.a. W zakresie 
całego wniosku o przyznanie prawa pomocy umorzono postępowanie w 12 
sprawach, zaś w 47 sprawach umorzono postępowanie w zakresie części 
wniosku, głównie kiedy strona była zwolniona z kosztów sądowych z mocy 
ustawy. 

Do ciekawszych rozstrzygnięć z zakresu prawa pomocy należy 
zaliczyć sprawę o sygn. akt II SPP/Bk 124/20 w części dotyczącej 
odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o 
przyznanie prawa pomocy. Skarżąca wniosła o przyznanie prawa pomocy 
w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie 
adwokata. Wnioskodawczyni została wezwana do uzupełnienia braku 
formalnego wniosku o przyznanie prawa pomocy przez złożenie wniosku 
na urzędowym formularzu. Skarżąca nie odebrała wzmiankowanej 
korespondencji, została ona dołączona do akt sprawy ze skutkiem 
doręczenia. Następnie wnioskodawczyni wniosła o przywrócenie terminu 
do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy równocześnie dołączając 
do akt sprawy wymagany formularz wniosku PPF. 

Postanowieniem z dnia 30 września 2020 r. referendarz sądowy: 
odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o 
przyznanie prawa pomocy; umorzył postępowanie z wniosku o przyznanie 
prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych; 
przyznał prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata. 

Odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku  
o przyznanie prawa pomocy zostało oparte na treści art. 258 § 1 oraz art. 
86 § 2 w zw. z art. 88 i art. 243 § 1 p.p.s.a. Podsumowując wywiedziono, 
że, odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku  
o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu nie powoduje dla 
skarżącej ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego, nie traci 
ona bowiem możliwości ponownego złożenia wniosku o przyznanie prawa 
pomocy. Wniosek ten może być bowiem składany w sprawie wielokrotnie, 
a uchybienia zaistniałe w tym przedmiocie nie prowadzą w żadnym razie 
do zamknięcia możliwości ponownego żądania przyznania prawa pomocy. 
Wydane w sprawie rozstrzygnięcie nie wpływa negatywnie na sytuację 
wnioskodawczyni, bowiem na każdym etapie postępowania 
sądowoadministracyjnego ma ona możliwość ponownego złożenia wniosku 
o przyznanie prawa pomocy. Podkreślono również, że przyczyną 
odrzucenia skargi wnioskodawczyni był brak właściwości sądu 
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administracyjnego do jej procedowania, nie zaś braki formalne np. brak 
uiszczonego wpisu od skargi na który mogłoby mieć wpływ ewentualne 
postępowanie wpadkowe z zakresu prawa pomocy - złożenie wniosku na 
urzędowym formularzu PPF w wymaganym terminie. Sprawa jest 
natomiast zwolniona z kosztów sądowych z mocy ustawy. Okoliczności te 
skutkują tym, iż wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku  
o przyznanie prawa pomocy jest zbędny. 

W konsekwencji, wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie 
zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata złożony przez 
skarżącą na właściwym urzędowym formularzu PPF podlegał rozpoznaniu 
przez referendarza sądowego, który orzekł w pozostałej części jak 
wskazano wyżej. 

W postanowieniu Sądu z dnia 15 października 2020 r. o sygn. akt  
II SPP/Bk 139/20 zapadłym w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu od 
postanowienia referendarza sądowego z dnia 21 września 2020 r. o 
umorzeniu postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy w zakresie 
obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata do 
wniesienia skargi o wznowienie postępowania, WSA w Białymstoku 
utrzymał w mocy skarżone rozstrzygniecie. Sąd wywiódł, powołując 
uchwałę NSA z dnia 02 grudnia 2020 r., sygn. akt II GPS 2/10, że 
rozpoznanie ponownego wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa 
pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i 
ustanowienie adwokata do wniesienia skargi o wznowienie postępowania 
w sprawie II SA/Bk 487/19 jest zbędne w rozumieniu powołanego wyżej 
przepisu art. 249a p.p.s.a., gdyż z akt sprawy wynika, że prawomocnym 
postanowieniem starszego referendarza sądowego z dnia 22 lipca 2019 r. 
sygn. akt II SPP/Bk 116/19 stronie skarżącej zostało już przyznane prawo 
pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów 
sądowych i ustanowienie adwokata. Przyznane prawo pomocy rozciąga 
się na całe postępowanie sądowoadministracyjne. Skoro w przedmiotowej 
sprawie ustanowiono już w ramach prawa pomocy adwokata dla strony 
skarżącej oraz zwolniono ją od kosztów sądowych, rozpoznanie kolejnego 
wniosku w części obejmującej żądanie ustanowienia adwokata i zwolnienie 
od kosztów stało się zbędne. 

W 2020 r. w 110 przypadkach ustanowiono stronom pełnomocnika 
z urzędu, głównie adwokata lub radcę prawnego. W 109 sprawach 
przyznano wynagrodzenie pełnomocnikom, zaś w przypadku 4 wniosków 
odmówiono takiego wynagrodzenia.  

Do ciekawszych rozstrzygnięć w tym zakresie należy 
postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 24 listopada 2020 r., sygn. akt  
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II SA/Bk 3/20. Postanowieniem z 20 października 2020 r. starszy 
referendarz stosując § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz § 4 ust 3 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 r. w sprawie 
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej 
udzielonej przez adwokata z urzędu  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1714, ze zm.) – 
dalej również jako rozporządzenie, przyznał adwokatowi wynagrodzenie za 
zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie 
udziału w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej 
instancji w wysokości 240 zł powiększoną o należną stawkę podatku VAT 
(23 %), co w konsekwencji dało kwotę 295,20 zł. 

Pełnomocnik wniósł sprzeciw od powyższego postanowienia 
zarzucając mu naruszenie § 4 ust. 2 pkt 3 i 6 rozporządzenia poprzez brak 
jego zastosowania w niniejszej sprawie, na tej podstawie wnioskował  
o zmianę zaskarżonego postanowienia i przyznanie wynagrodzenia za 
zastępstwo prawne w niniejszej sprawie w wysokości 150 % opłaty 
określonej w § 21 ust. 1 pkt. 1 lit. c wraz z podatkiem VAT. Adwokat 
zarzucił skarżącemu rozstrzygnięciu, że przyznając wynagrodzenie  
w najniższej stawce referendarz nie wziął w ogóle pod uwagę faktu 
związanego z nakładem pracy, w szczególności czasu poświęconego na 
przygotowanie się do prowadzenia sprawy, stopnia zawiłości sprawy  
i obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego z którym 
należało się zapoznać i przeanalizować. Tymczasem zgromadzony  
w sprawie materiał dowodowy był bardzo obszerny i skomplikowany. 
Ponadto adwokat z uwagi na stan zdrowia i wiek skarżącej musiał 
kilkakrotnie się z nią spotykać, albowiem skarżąca tego wymagała 
przedstawiając swoje racje. Z uwagi na powyższe okoliczności nakład 
pracy i czasu poświęconego niniejszej sprawie był znaczny i wynosił, jak 
podkreślił pełnomocnik, kilkanaście godzin od 12 do 15 w rozłożeniu na 
kilka dni. W tej sytuacji zdaniem pełnomocnika zaistniała zatem 
konieczność aby podwyższyć wynagrodzenie minimalne przynajmniej do 
kwoty nieprzekraczającej 150 % opłaty określonej w § 21 ust.1 pkt. 1 lit. c 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. 

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r. WSA w Białymstoku 
uwzględniając sprzeciw zmienił postanowienie starszego referendarza 
sądowego z 20 października 2020 r. i stosując § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c i § 4 
ust. 2 pkt 3 i 4 i ust. 3 rozporządzenia, przyznał adwokatowi wynagrodzenie 
za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie 
udziału w postępowaniu przed sądem administracyjnym pierwszej instancji 
w wysokości 442,80 zł. 
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Sąd wywiódł, że w rozpoznawanej sprawie udzielona przez 
pełnomocnika z urzędu pomoc prawna w zakresie reprezentowania 
skarżącej w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej 
instancji polegała na zapoznaniu się z aktami postępowania sądowego  
i administracyjnego, sporządzeniu i wniesieniu pisma procesowego 
precyzującego zarzuty skargi, uczestniczeniu i reprezentowaniu skarżącej 
na rozprawie. Biorąc pod uwagę nakład pracy pełnomocnika sąd uznał, że 
w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do przyznania pełnomocnikowi 
skarżącej wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej 150 % 
wynagrodzenia. Niewątpliwie czynności podjęte przez pełnomocnika zajęły 
większą niż standardowa ilość czasu, w szczególności biorąc pod uwagę 
obszerność zgromadzonego w postępowaniu administracyjnym materiału 
dowodowego (liczącego 5 tomów akt) oraz stopień skomplikowania 
sprawy, która dotyczyła stwierdzenia, w wyniku wznowienia postępowania, 
że decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia 
na budowę budynku handlowego została wydana z naruszeniem prawa.  
O dodatkowym nakładzie pracy pełnomocnika dowodzą też, jak wskazano 
w sprzeciwie, spotkania ze skarżącą, które z racji stanu zdrowia i wieku 
skarżącej, a także stopnia zawiłości samej sprawy, musiały odbyć się 
kilkukrotnie.  

Podsumowując rok 2020 w zakresie rozpoznawania prawa pomocy 
należy zauważyć, że dotychczasowa linia orzecznicza jest kontynuowana. 
Podstawową przesłanką przyznania i odmowy prawa pomocy jak  
w poprzednich latach pozostaje sytuacja materialna wnioskodawcy, w 
przypadku przyznawania wynagrodzenia pełnomocnikom z urzędu 
staranne i faktyczne wykonanie usługi reprezentacji strony skarżącej.  
 
3. Odrzucenie skargi 

W roku sprawozdawczym wydano 351 postanowień odrzucających 
skargi (o 117 więcej niż w poprzednim roku sprawozdawczym) w tym 110 
w Wydziale I i 241 w Wydziale II. Niezmiennie najczęstszymi przyczynami 
odrzucenia skarg były kwestie nieuiszczenia wpisu, braku dochowania 
terminu wniesienia skargi lub nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie 
braków formalnych skargi.  

Podobnie jak w latach poprzednich część wniesionych skarg 
podlegała kwalifikacji jako skargi powszechne (obywatelskie), tj. wniesione 
w ramach postępowania prowadzonego przez organ na podstawie 
przepisów Działu VIII k.p.a. Skargi te były konsekwentnie odrzucane, przy 
czym sąd wskazywał, że uruchamiają one jednoinstancyjne postępowanie 
administracyjne o charakterze uproszczonym, kończącym się czynnością 
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faktyczną zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia sprawy  
(np. II SA/Bk 579/20, II SA/Bk 456/20, czy II SA/Bk 495/20). Skargi te 
odrzucano na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. 

Na tej podstawie odrzucano również m.in. skargi na: przewlekłość 
organu powstałą na gruncie złożonej wcześniej skargi powszechnej  
(II SA/Bk 222/20); bezczynność organów niepodlegającą właściwości 
wojewódzkiego sądu administracyjnego (II SA/Bk 179/20); uchwały 
organów jednostek samorządu terytorialnego niestanowiące aktów prawa 
miejscowego (II SA/Bk 736/20); czynności materialno-techniczne 
polegające na pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia (nie podlegające 
zaskarżeniu w drodze odwołania, a tym samym nie mogące być 
przedmiotem skargi do sądu administracyjnego – np. II SA/Bk 485/20); 
przewlekłe prowadzenie postępowania organu w zakresie przydzielenia 
lokalu socjalnego (II SA/Bk 90/20); pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w przedmiocie przekazania, na podstawie art. 188 § 4 k.k.w., w zarząd 
Staroście nieruchomości pochodzącej z orzeczonego, skazującym 
wyrokiem karnym, przepadku praw majątkowych pochodzących z 
przestępstwa, (m.in. II SA/Bk 727/19); czynność Dyrektora Izby Skarbowej 
polegającą na odmowie dopuszczenia kandydata do kolejnego etapu 
naboru, podjętą w postępowaniu konkursowym na stanowisko 
samodzielnego księgowego w Dziale Rachunkowości w Urzędzie 
Skarbowym (II SA/Bk 372/20). Na tej podstawie odrzucono również skargę 
stanowiącą w istocie wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznej 
decyzji (II SA/Bk 648/20); skargę na pismo Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w przedmiocie odmowy sprostowania świadectwa służby (II SA/Bk 
80/20); akty wydane w sprawach ubezpieczeń społecznych (np. II SA/Bk 
115/19); postanowienie wydane w postępowaniu przygotowawczym przez 
organy ścigania (II SA/Bk 252/20); czynności o charakterze rachunkowo-
księgowym (np.I SA/Bk 857/20) oraz pisma i czynności o charakterze 
cywilnoprawnym (np. II SA/Bk 860/20), a także bezczynność organów 
dokonujących takich czynności (II SA/Bk 105/20), w której sąd sformułował 
następującą tezę: Mając zatem na uwadze cywilnoprawny charakter 
działań WFOŚiGW w zakresie rozpoznania wniosku o dofinansowanie 
przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 
wynikający z art. 411 ust. 8 Prawa ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1219), czyli gospodarowanie środkami publicznymi wyłącznie w sferze 
cywilnoprawnej wskazać należy, że podejmowane przez Wojewódzki 
Fundusz czynności nie są czynnościami z zakresu administracji publicznej, 
a zaskarżona bezczynność w rozpoznaniu wniosku o dofinansowanie tego 
przedsięwzięcia nie podlega kontroli sądowoadministracyjnej).  
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Tezy zostały również sformułowane w postanowieniu odrzucającym 
na ww. podstawie skargę na uchwałę wydaną przez samorząd rolniczy  
(II SA/Bk 568/20 – w sprawie tej sąd sformułował następujące tezy:  
1. Samorząd rolniczy jest samorządem gospodarczym; 2. Uchwała 
samorządu rolniczego o wygaśnięciu mandatu członka walnego 
zgromadzenia jest aktem wewnętrznym, dotyczącym ściśle 
organizacyjnych spraw samorządu i nie dotyczy sprawowania władztwa 
publicznego; 3. Taka uchwała może podlegać kognicji sądu 
administracyjnego tylko wtedy, jeżeli przepis szczególny tak stanowi - art. 3 
§ 3 p.p.s.a. Ustawa z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 
r., poz. 1027 ze zm.) nie zawiera takiej regulacji; 4. W sprawie ze skargi na 
uchwałę walnego zgromadzenia izby rolniczej w przedmiocie wygaśnięcia 
mandatu członka tego zgromadzenia brak jest kognicji sądu 
administracyjnego. 

Swoistym novum, spowodowanym ogłoszeniem w dniu 14 marca 
2020 r. na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a od dnia  
20 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-
CoV-2 (COVID-19), była sprawa, w której skierowano do sądu skargę 
związaną z realizacją przez właściwy organ zapisów ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.), czyli 
tzw. tarczy antykryzysowej, na mocy której sprecyzowanym tam 
beneficjentom (podmiotom gospodarczym) pod pewnymi warunkami 
umożliwiono skorzystanie z pomocy finansowej pochodzącej od państwa 
(m.in. w postaci rekompensat, zwolnień od świadczeń publiczno-prawnych, 
bezzwrotnych pożyczek, czy dofinansowań).W tym względzie na podstawie 
art. art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. odrzucono skargę na pismo Starosty  
w przedmiocie nieprzyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (II SA/Bk 554/20). 

Niezmiennie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. odrzucano 
skargi na bezczynność lub przewlekłość niepoprzedzone środkiem 
zaskarżenia wymaganym ustawą (np. II SAB/Bk 59/20, czy II SAB/Bk 
63/20), a także m.in. skargi na: rozpoznanie ponaglenia (II SA/Bk 856/20), 
bezczynność wniesioną po zakończeniu postępowania administracyjnego 
(II SA/Bk 100/20) oraz skargę na decyzję organu nadzoru budowlanego 
wywiedzioną przez skarżących, którzy w czasie biegu terminu do 
wniesienia skargi utracili interes prawny w zaskarżeniu ww. decyzji wskutek 
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sprzedaży nieruchomości objętej postępowaniem w sprawie samowoli 
budowlanej (II SA/Bk 195/20). W sprawie tej następcy prawni skarżących 
nie podtrzymali skargi. Ponadto na ww. podstawie odrzucano skargi, do 
których wniesienia skarżący nie posiadali interesu prawnego (np. I SA/Bk 
728/20), a także wywiedzione z równoczesnym skorzystaniem przez stronę 
z instytucji ponownego rozpatrzenia sprawy (I SA/Bk 730/20). W sprawie  
I SA/Bk 406/20 sąd podtrzymał zaś pogląd orzeczniczy, wedle którego 
powierzenie organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości 
orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej, 
niezależnie od tego, czy nastąpiło to na mocy ustawy, czy też w drodze 
porozumienia, wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej 
interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego, czy też 
sądowoadministracyjnego.  

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 p.p.s.a. odrzucono 2 skargi (II SA/Bk 
195/20 i I SAB/Bk 2/20, w której skargę wywiodło sołectwo nie posiadające 
zdolności sądowej). 
 
4. Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania sądowego 

W roku sprawozdawczym odrzucono 12 skarg o wznowienie 
postępowania sądowego. Zasadniczą przyczyną ich odrzucenia był brak 
ich oparcia na ustawowej podstawie wznowienia. Sytuacja taka miała 
miejsce w sprawach o sygnaturach: II SA/Bk 373/20 i II SA/Bk 451/20. 
Dodatkowo w 5 sprawach o sygnaturach: II SA/Bk 699/20, II SA/Bk 700/20, 
II SA/Bk 731/20, II SA/Bk 746/20 i II SA/Bk 748/20, w których skargi  
o wznowienie (wszystkie wywiedzione przez te same dwie skarżące) 
odrzucono z uwagi na brak sformułowania w nich ustawowych podstaw 
wznowienia, stwierdzono ponadto, że wskazano w nich okoliczności 
stwierdzających zachowanie terminu do wniesienia tych skarg oraz nie 
sprecyzowano żądania, tj. uchylenia lub zmiany zaskarżonego orzeczenia.  

W dwóch sprawach (II SA/Bk 46/20 i II SA/Bk 47/20) przedmiotowe 
skargi (również nie opierające się na żadnej z ustawowych podstaw 
wznowienia) odrzucono jako przedwczesne, z uwagi na żądanie 
wznowienia postępowań w sprawach, które nie zostały prawomocnie 
zakończone.  

Z kolei w sprawie II SA/Bk 644/20 skarżący nie uiścił wpisu od 
skargi o wznowienie, co uzasadniało jej odrzucenie na podstawie art. 220  
§ 3 p.p.s.a., zaś w sprawach II SA/Bk 222/20 i II SA/Bk 662/20 odrzucono 
skargi o wznowienie, które zostały wniesione po upływie ustawowego 
terminu.   
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5. Odrzucenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 
prawomocnego orzeczenia  

W roku sprawozdawczym odrzucono 3 skargi o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, z powodu 
sporządzenia jej i wniesienia osobiście przez strony skarżące, a zatem bez 
dochowania warunku sporządzenia ich przez profesjonalnego 
pełnomocnika (II SA/Bk 281/19, II SA/Bk 362/20 i II SA/Bk 363/20), przy 
czym w pierwszej z wymienionych spraw, wniosek został wywiedziony 
przez skarżącą ponownie w tej samej sprawie, pomimo odrzucenia przez 
sąd analogicznego wniosku skarżącej w poprzednim roku 
sprawozdawczym. 
 
6. Wstrzymanie wykonania aktów zaskarżonych do sądu 
administracyjnego  

Spośród rozpoznanych 141 wniosków o wstrzymanie wykonania 
zaskarżonego orzeczenia lub czynności, uwzględniono 24 wnioski (w tym  
9 w Wydziale I oraz 15 w Wydziale II). W niektórych sprawach 
wstrzymywano wykonanie orzeczeń dotyczących należności pieniężnych, 
jednakże zawsze z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację majątkową 
skarżących (np. I SA/Bk 548/19), lub okoliczności szczególne, takie jak: 
upadłość skarżącej spółki korporacyjnej (I SA/Bk 729/20), znaczna strata 
wykazana w dokumentach finansowych spółki korporacyjnej (I SA/Bk 
653/20), czy zawieszenie działalności gospodarczej spółki osobowej  
(I SA/Bk 149/20). 

Podobnie jak w latach poprzednich składy orzekające odmawiały 
wstrzymania wykonania takich aktów lub czynności, które ze swojej istoty 
nie nadają się do wykonania i wykonaniu nie podlegają, tak jak 
postanowień wydanych w przedmiocie: nadania rygoru natychmiastowej 
wykonalności nieostatecznej decyzji organu I instancji w sprawie 
orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zaległości 
podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (I SA/Bk 711/19), 
stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji  
(I SA/Bk 847/20) lub zażalenia na postanowienie (II SA/Bk 704/20), 
zawieszenia postępowania (II SA/Bk 379/20); oraz decyzji: ustalających 
lokalizację inwestycji celu publicznego (II SA/Bk 256/20), ustalających 
warunki zabudowy (II SA/Bk 368/20), stwierdzających brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (II SA/Bk 706/20), 
kasatoryjne (II SA/Bk 870/20), a także wszelkich decyzji „odmownych”,  
w tym: odmawiających przyznania płatności w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego (I SA/Bk 160/20), odmawiających umorzenia raty podatku 
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(I SA/Bk 466/20), czy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  
(II SA/Bk 676/20), a także odmawiających prawa do zwolnienia z opłacania 
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (I SA/Bk 665/20) 
oraz odmawiających wszczęcia postępowania (I SA/Bk 891/20). 

Ponadto w Wydziale II konsekwentnie odmawiano wstrzymania 
wykonania aktów planu miejscowego, których wstrzymanie jest 
niedopuszczalne, np. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (II SA/Bk 552/20); a także postanowień wstrzymujących 
roboty budowlane prowadzone bez wymaganego pozwolenia na budowę 
oraz zobowiązujących inwestorów do przedłożenia w określonym terminie 
dokumentów niezbędnych do legalizacji inwestycji, wydawanych na 
podstawie art. 48 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego (3 sprawy). W tym 
względzie w sprawie II SA/Bk 6/20 sąd stwierdził, że wstrzymanie 
wykonania postanowienia nakazującego wstrzymanie prowadzenia robót 
budowlanych byłoby przyzwoleniem na dalsze prowadzenie prac, mimo 
stwierdzonej samowoli budowlanej, co  z kolei stałoby w sprzeczności  
z regulacją Prawa budowlanego.  

Z kolei w postanowieniach wydanych w sprawach II SA/Bk 305/20  
i II SA/Bk 306/20 sąd stwierdził, że ww. postanowienie samo w sobie nie 
stanowi podstawy rozbiórki samowolnie wybudowanego obiektu 
budowlanego, której podstawą będzie dopiero decyzja o nakazie rozbiórki, 
wydana po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do wykonania 
nałożonych zaskarżonym postanowieniem obowiązków. Tak więc 
ewentualne skutki prac rozbiórkowych nie wiążą się bezpośrednio  
z wykonaniem zaskarżonego postanowienia, lecz dopiero z wykonaniem 
ewentualnej decyzji o nakazie rozbiórki, która (jako osobny akt prawny 
wydany po przeprowadzeniu postępowania legalizacyjnego, którego 
elementem jest ww. postanowienie) będzie podlegała kontroli instancyjnej 
oraz sądowej. Samo więc postanowienie nie ma charakteru kończącego 
postępowanie i załatwiającego co do istoty kwestię legalizacji, a w związku 
z czym przedwczesne na tym etapie jest twierdzenie, jakoby brak 
wstrzymania jego wykonania, mógł doprowadzić do wyrządzenia szkody 
lub wystąpienia trudnych do odwrócenia skutków. Ponadto sąd stwierdził, 
że przedłożenie organowi legalizacyjnemu wymienionych w postanowieniu 
dokumentów, nie jest w żaden sposób powiązane z zaistnieniem 
przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a. 

Wstrzymania wykonania aktu lub czynności odmawiano co do 
zasady w sprawach, w których albo nie uprawdopodobniono należycie 
zaistnienia przesłanek udzielenia ochrony tymczasowej albo w ogóle nie 
powołano żadnych, przemawiających za tym okoliczności. Co istotne, w tej 



27 
 

kategorii spraw można zauważyć stale napływające do sądu wnioski  
o wstrzymanie wykonania zaskarżonych aktów, formułowane przez 
profesjonalnych pełnomocników, które nie zawierają należytego 
uzasadnienia wykazującego istnienie przesłanek opisanych w art. 61 § 3 
p.p.s.a. (np. sprawy II SA/Bk 97/20, II SA/Bk 250/20, czy II SA/Bk 810/20). 

Łącznie wydano 117 postanowień, którymi odmówiono 
wstrzymania zaskarżonych aktów (52 w Wydziale I oraz 65 w Wydziale II). 

Jeden wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji 
został pozostawiony bez rozpoznania z uwagi na nieusunięcie jego braku 
formalnego w zakreślonym terminie (II SA/Bk 837/19). 

Dodatkowo w sprawach I SA/Bk 719/20 i I SA/Bk 763/20 sąd 
oddalił wnioski tego samego skarżącego o wstrzymanie wykonania 
czynności w postaci licytacji nieruchomości, stwierdzając, że do 
rozpoznania wniosku o wstrzymanie czynności egzekucyjnych właściwy 
jest organ sprawujący nadzór nad egzekucją. 

Dodatkowo w obu Wydziałach rozpoznano po jednym wniosku  
o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia sądu na zasadzie 
art. 196 p.p.s.a. 

W sprawie I SA/Bk 58/20 wniosek ten dotyczył zaskarżonego 
postanowienia odrzucającego skargę na postanowienie wydane  
w przedmiocie uznania za niezasadny zarzutu nieistnienia obowiązku 
wniesionego na postępowanie egzekucyjne. Stwierdzając, że instytucja 
wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia nie ma zastosowania 
do wszystkich postanowień wydawanych przez wojewódzki sąd 
administracyjny, lecz jedynie do tych, które są natychmiast wykonalne  
(tj. wykonalne przed uprawomocnieniem), sąd uznał, że w sprawie tej nie 
ma przedmiotu, który nadawałby się do wykonania (a tym bardziej do 
natychmiastowego wykonania), a zatem i do jego wstrzymania. Nie można 
bowiem wykonać orzeczenia odrzucającego skargę przed jego 
uprawomocnieniem. 

Z kolei w sprawie II SA/Bk 86/20 wniosek ten dotyczył 
postanowienia sądu odrzucającego skargę kasacyjną oraz został przez sąd 
uwzględniony. 

Dodatkowo w jednej ze spraw w Wydziale II (II SA/Bk 14/20) sąd, 
działając na podstawie art. 89 p.p.s.a., wstrzymał wykonanie postanowienia 
sądu odrzucającego skargę, w zakresie jego pkt 2 (obejmującego zwrot 
wpisu od skargi), działając na wniosek skarżących zgłoszony we wniosku  
o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi wywiedzionej na 
decyzję w przedmiocie nakazania rozbiórki. Jednocześnie sąd odmówił 
udzielenia ochrony tymczasowej w pozostałym zakresie, tj. co do pkt 1 
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postanowienia o odrzuceniu skargi, z tego względu, że rozstrzygnięciem 
tym nie zostały nałożone żadne obowiązki na strony postępowania. Sąd 
wskazał, że decyzja o rozbiórce jest decyzją ostateczną, zgodnie zaś z art. 
61 § 1 p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje jej wykonania. Tym 
samym ewentualna możliwość żądania wykonania decyzji jest niezależna 
od tego, czy doszło do wstrzymania postanowienia o odrzuceniu skargi, 
czy też nie, a zatem wstrzymanie wykonania postanowienia o odrzuceniu 
skargi w żaden sposób nie zmieniłoby sytuacji prawnej skarżących.  
 
7. Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowych 

W roku sprawozdawczym uwzględniono 15 wniosków  
o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowych (w tym 6  
w Wydziale I oraz 9 w Wydziale II). Za okoliczności uzasadniające jego 
przywrócenie sąd uznał m.in.: nagłą chorobę potwierdzoną zwolnieniem 
lekarskim (II SA/Bk 109/20), wadliwe zaadresowanie przesyłki pocztowej 
zawierającej pismo procesowe (spowodowane pomyłką w adresie sądu 
zaistniałą w części wstępnej skargi) przez osobę 76-letnią, sporadycznie 
korzystającą z komputera (II SA/Bk 730/20), a także przez osobę 
legitymującą się zaświadczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności (I SA/Bk 710/20), brak numeru nadawczego na 
przesyłkach poleconych uniemożliwiający ustalenie daty pierwszej awizacji 
(II SA/Bk 14/20), wysłanie wezwań do uzupełnienia braków skargi na 
nieprawidłowy adres skarżącej (II SA/Bk 501/20), niedoręczenie 
pełnomocnikowi strony skarżącej pisma wzywającego do uzupełnienia 
braków skargi przez pocztę z przyczyn od niego niezależnych (I SA/Bk 
678/19), problemy z doręczeniem przesyłek z powodu nieprawidłowej 
administracyjnej numeracji budynków położonych w pobliżu siedziby 
skarżącej spółki oraz zmiany nazwy ulicy, przy jednoczesnym 
pozostawieniu na niektórych nieruchomościach oznaczeń starego adresu  
(I SA/Bk 505/20).  

W związku z ogłoszeniem w dniu 14 marca 2020 r. na terenie 
Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a od dnia 20 marca 2020 r. stanu 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz 
obowiązywaniem w okresie od 31 marca 2020 r. do 23 maja 2020 r. art. 
15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz. 374 ze zm.), wedle którego bieg 
terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych nie 
rozpoczynał się, a rozpoczęty uległ zawieszeniu, część terminów do 
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dokonania czynności procesowych przed sądem uległa przesunięciu.  
W związku z tym, że bieg terminów procesowych i sądowych został w tych 
przypadkach wznowiony lub rozpoczął się z dniem 24 maja 2020 r. (na 
mocy art. 68 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2; Dz.U. 2020, poz. 875), od tego dnia w sprawach tych 
liczono terminy, których bieg uległ w ww. okresie zawieszeniu lub nie 
rozpoczął się. Owe modyfikacje stanu prawnego nastręczały niekiedy 
problemy w ustaleniu dnia, w którym upływał bieg terminu do dokonania 
czynności procesowej. W konsekwencji w tych sprawach, w których 
skarżący nie byli reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników 
sąd terminy przywracał, z uwagi na skomplikowane i niejednoznaczne 
przepisy prawa uchwalone w trakcie epidemii, trudne do prześledzenia dla 
osób bez odpowiedniego przygotowania zawodowego, a także szereg 
zmian i uciążliwości w funkcjonowaniu życia codziennego, które 
spowodowane zostały wystąpieniem pandemii (np. I SA/Bk 669/19). 

Ponadto skutkiem pandemii było wprowadzenie z dniem  
19 października 2020 roku szczególnych zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących na terenie WSA w Białymstoku, polegających m.in na 
odwołaniu rozpraw z jednoczesnym kontynuowaniem działalności 
orzeczniczej sądu w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach 
niejawnych, na które kierowano do załatwienia sprawy wyznaczone do 
rozpatrzenia na rozprawie; na ograniczeniu pracy Biura Podawczego do 
przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów 
pocztowych, a także kasy sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na 
rachunek bankowy sądu; na wstrzymaniu przyjmowania interesantów  
w Czytelni Akt, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do akt w trybie 
elektronicznym, tj. w systemie teleinformatycznym sądu „PASSA” (na 
podstawie zarządzenia Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Białymstoku z dnia 19 października 2020 r. nr 24/20 w sprawie 
wdrożenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku 
działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu 
zagrożeniu zakażeniem SARS-CoV-2, ustalonych w zarządzeniu Prezesa 
Naczelnego Sądu Administracyjnego nr 39 z dnia 16 października 2020 r. 
w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu 
potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku  
z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym).  

W związku z powyższym, sąd przywracał również terminy  
w sprawach, w których skarżący, niereprezentowani przez profesjonalnych 
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pełnomocników, z uwagi na ograniczenie działalności sądu występowali po 
terminie o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku (np. I SA/Bk 
187/20). 

Jedocześnie sąd odmawiał przywrócenia terminów w sprawach,  
w których czynności procesowych dokonano po upływie terminu z uwagi na 
ww. ograniczenia i modyfikacje stanu prawnego, a w których strony były 
reprezentowane przez pełnomocników profesjonalnych. M.in. miało to 
miejsce w sprawie II SAB/Bk 157/20, w której profesjonalny pełnomocnik 
zwrócił się o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi 
o wznowienie postępowania z uwagi na ograniczenie dostępu do akt 
sprawy w czytelni sądu z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną 
oraz na oczekiwanie przez niego na zawiadomienie o udzielonym mu 
elektronicznym dostępie do akt sprawy, którego finalnie nie otrzymał.  
W uzasadnieniu postanowienia sąd stwierdził, że błędne przeświadczenie 
pełnomocnika o braku udzielenia mu dostępu do akt w postaci 
elektronicznej, spowodowane brakiem otrzymania informacji zwrotnej  
o sposobie załatwienia jego wniosku o elektroniczny dostęp do akt sprawy, 
nie przemawia za stwierdzeniem braku winy pełnomocnika w uchybieniu 
terminu, bowiem udostępnianie akt w formie elektronicznej następuje 
automatycznie w formie czynności materialno-technicznej, w ciągu 5 dni 
roboczych od złożenia wniosku, po zalogowaniu i uwierzytelnieniu 
pełnomocnika w systemie teleinformatycznym PASSA. W ocenie sądu, 
należyta staranność ze strony pełnomocnika wymagała, aby w ciągu 5 dni 
roboczych od złożenia wniosku o elektroniczny dostęp do akt zalogował się 
na przypisanym mu koncie w portalu PASSA, w celu weryfikacji, czy 
udzielono mu elektronicznego dostępu do akt niniejszej sprawy, czego 
pełnomocnik zaniechał. Sąd podkreślił przy tym, że od pełnomocnika 
profesjonalnego należy wymagać, aby znał regulacje normujące zasady 
udostępniania akt w postaci elektronicznej oraz aby na bieżąco 
zapoznawał się z komunikatami sądów dotyczącymi ograniczeń w ich 
działalności, przed którymi wykonuje reprezentację procesową,  
w szczególności zaś w okresie obowiązującego w Polsce stanu epidemii. 

Podobnie jak w latach poprzednich składy orzekające 
konsekwentnie odmawiały przywrócenia terminu w sytuacjach spóźnienia 
w dokonaniu czynności procesowych spowodowanego brakiem należytej 
staranności strony lub jej pełnomocnika oraz gdy powody spóźnienia nie 
miały charakteru nagłego, niespodziewanego czy też nie były trudne do 
przezwyciężenia.  
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Łącznie wydano 21 postanowień w przedmiocie odmowy 
przywrócenia terminu w obu wydziałach (z czego 7 w Wydziale I oraz 14  
w Wydziale II).  

Ponadto wydano 2 postanowienia odrzucające wnioski o 
przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej, zaś 6 wniosków 
pozostawiono bez rozpoznania. 
 
8. Zawieszenie postępowania 

W Wydziale I sądu wydano w roku sprawozdawczym 24 
postanowienia zawieszające postępowania sądowe, w tym: 2 na podstawie 
art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w zw. z art. 56 p.p.s.a., tj. ze względu na 
wniesienie skargi po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu 
zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia 
postępowania (I SA/Bk 133/20 i I SA/Bk 184/20); 4 na podstawie art. 125  
§ 1 pkt 1 p.p.s.a. wedle którego sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, 
jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się 
postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, 
przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej oraz 18 na zgodny wniosek stron, których podstawą 
zawieszenia był art. 126 p.p.s.a. 

Spośród spraw zawieszonych na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 
p.p.s.a., w 2 z nich (I SA/Bk 737/19, I SA/Bk 270/20) stwierdzono, że ich 
rozstrzygnięcie pozostaje w zależności od wyniku rozstrzygnięcia pytania 
prejudycjalnego, z jakim do TSUE wystąpił WSA w Gliwicach w sprawie  
I SA/Gl 495/19, w której sformułował pytanie prejudycjalne dotyczące 
wykładni przepisów prawa unijnego. 

Z kolei w sprawie I SA/Bk 330/20 postępowanie zawieszono na tej 
samej podstawie z uwagi na inne pytanie prejudycjalne, które będzie miało 
wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, tj. pytanie sformułowane przez WSA we 
Wrocławiu w sprawie I SA/Wr 448/19. 

W sprawie I SA/Bk 856/20 zainicjowanej skargą na decyzję 
określającą skarżącej zobowiązanie w podatku od towarów i usług za jeden 
miesiąc 2015 r. w miejsce zadeklarowanego, postępowanie zawieszono na 
podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. do czasu zakończenia postępowania 
przed NSA w sprawie zainicjowanej skargą kasacyjną skarżącej od wyroku 
sądu z 27 października 2016 r. I SA/Bk 440/16 oddalającego skargę 
skarżącej od decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów  
i usług w miejsce zadeklarowanej nadwyżki podatku naliczonego nad 
należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, za poprzedni 
miesiąc 2015 r., którego wynik wpływa w sposób bezpośredni na 
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rozstrzygnięcie sprawy I SA/Bk 856/20. W uzasadnieniu postanowienia 
zawieszającego postępowanie sąd wskazał, że NSA postanowieniem  
z 15 stycznia 2019 r., I FSK 82/17 zawiesił ww. postępowanie sądowe do 
czasu rozpatrzenia pytania prejudycjalnego skierowanego do TSUE w 
sprawie I FSK 2261/15, które zostało rozstrzygnięte przez TSUE wyrokiem 
z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19. 

W 18 sprawach, w których  postępowanie zawieszono na 
podstawie art. 126 p.p.s.a., tj. na zgodny wniosek stron, miano również na 
względzie dbałość o jednolitość orzecznictwa ze względu na podobieństwo 
występujących w tych sprawach stanów faktycznych oraz związanych  
z nim zagadnień prawnych z tymi, co do których orzekał NSA w sprawach  
I GSK 709/20 i I GSK 726/20, w których uchylone zostały wyroki sądu 
oddalające skargi tej samej strony skarżącej na decyzje odwoławczego 
organu skarbowego wydane w sprawach dotyczących określenia właściwej 
stawki celnej oraz kwoty długu celnego dla towaru objętego procedurą 
dopuszczenia do obrotu w ramach procedury uproszczonej lub określenia 
należnej kwoty podatku od towarów i usług od towaru w postaci folii 
tytoniowej dopuszczonego do obrotu na podstawie zgłoszenia celnego 
uzupełniającego. Przy czym w jednej z tych spraw najpierw podjęto 
postępowanie zawieszone uprzednio na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 
p.p.s.a., zaś w 8 sprawach postanowienie o zawieszeniu postępowania 
poprzedzała odmowa jego zawieszenia. Spośród zaś wszystkich  
18 zawieszonych spraw, postępowanie podjęto w omawianym roku 
sprawozdawczym w 15 z nich, a następnie rozpoznano te sprawy 
merytorycznie. W konsekwencji na koniec 2020 r. postępowanie pozostaje 
zawieszone jedynie w 3 z ww. spraw. 

W Wydziale II sądu wydano natomiast 8 postanowień 
zawieszających postępowanie, w tym: w 5 sprawach na podstawie art. 125 
§ 1 pkt 1 p.p.s.a. (w tym w 3 spośród tych spraw sąd stwierdził wpływ 
wyniku innego postępowania toczącego się przed sądem na rozpoznawaną 
skargę; zaś w 2, że dla ich wyniku istotne znaczenie ma wynik 
postępowania kasacyjnego toczącego się w innych sprawach),  
w 2 sprawach na podstawie art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w zw. z art. 56 
p.p.s.a., zaś w 1 sprawie na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a., tj.  
z uwagi na śmierć strony, która to przesłanka odpadła w roku 
sprawozdawczym, a sprawa finalnie została rozpoznana merytorycznie. 

W roku sprawozdawczym wydano łącznie 30 postanowień 
podejmujących zawieszone postępowanie, w tym 20 w Wydziale I i 10  
w Wydziale II oraz 17 postanowień odmawiających zawieszenia 
postępowania (15 w Wydziale I i 2 w Wydziale 2), a także dodatkowo po 
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jednym w każdym wydziale oddalającym wniosek o zawieszenie 
postępowania. W Wydziale I zapadło również jedno postanowienie 
odrzucające wniosek o zawieszenie postępowania, wniesiony po 
zakończeniu wyrokowania w sprawie.  
 
9. Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego 

W roku sprawozdawczym wydano 185 postanowień umarzających 
postępowanie sądowoadministracyjne (w tym 151 w Wydziale I oraz 34  
w Wydziale II). W zdecydowanej większości przyczyną umorzenia 
postępowania było cofnięcie skargi (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Na tej 
podstawie umorzono 144 spraw w Wydziale I oraz 20 w Wydziale II. 
Podstawą pozostałych 7 postanowień wydanych w omawianym 
przedmiocie w Wydziale I było zastosowanie przez organ tzw. instytucji 
autokontroli (art. 54 § 3 p.p.s.a.). Na tej podstawie umorzono również  
5 spraw w Wydziale II, w tym 3 na podstawie zbiegu obu ww. przesłanek, 
przy czym w sprawie II SA/Bk 60/20 sąd zasadził od organu na rzecz 
skarżącego zwrot kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, mając na 
względzie orzecznictwo NSA (postanowienia z dnia 24 maja 2019 r.  
w sprawie I OZ 431/19; z dnia 4 lipca 2019 r., II OZ 591/19 oraz z dnia  
11 października 2018 r., II OZ 944/18) wedle, którego w przypadku 
wystąpienia zbiegu dwóch podstaw umorzenia postępowania sądowego, 
gdy obydwie te podstawy przewidują inny zakres orzeczenia o kosztach 
postępowania, nie ma przeszkód aby przyjąć, że jednocześnie będzie 
możliwy zwrot w całości uiszczonego wpisu sądowego oraz zwrot kosztów 
postępowania na zasadzie art. 201 § 1 p.p.s.a.  

W pozostałych przypadkach w Wydziale II umorzono 
bezprzedmiotowe postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.:  
w sprawach II SA/Bk 690/17 i II SA/Bk 759/17 z uwagi na utratę przez 
skarżących przymiotu strony w toku postępowania z uwagi na sprzedaż 
przez nich prawa użytkowania wieczystego działek, której dotyczyły 
zaskarżone decyzja wydana w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków; 
natomiast w sprawie II SA/Bk 184/20 z uwagi na wydane rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody, stwierdzające nieważność zaskarżonej uchwały  
w zakresie kwestionowanym skargą; a także na podstawie art. 161 § 1 pkt 
2 p.p.s.a., tj. z uwagi na śmierć strony - w sprawach: II SA/Bk 123/20  
i II SA/Bk 124/20, dotyczących decyzji wydanej w przedmiocie zasiłku 
celowego, którego przyznanie jest ściśle związane z osobą skarżącego  
i nie podlega dziedziczeniu, a tym samym nie dotyczy interesu prawnego 
innych osób. 
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10. Postanowienia sygnalizacyjne wydane w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a. 
W roku sprawozdawczym dość znacznie wzrosła liczba wydanych 

przez sąd postanowień sygnalizacyjnych w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a.,  
z uwagi na istotne naruszenie prawa, którego dopuszczono się w toku 
postępowania. Wydano bowiem 12 takich postanowień, podczas gdy w 
roku ubiegłym było to tylko 1 postanowienie. Wszystkie zapadły w Wydziale 
I sądu.  

W 11 sprawach sąd stwierdził istotne naruszenie prawa, którego 
dopuścił się ten sam organ odwoławczy (SKO w B.), polegające na 
rozpoznaniu odwołań od decyzji organu I instancji ze znacznym 
uchybieniem terminu od jego rozpatrzenia. W 6 tożsamych sprawach 
postępowania odwoławcze toczyły się bowiem niespełna 2 lata (I SA/Bk 
49-54/20), w 5 tożsamych sprawach niespełna 5 lat (I SA/Bk 529-532/20), 
zaś w jednej sprawie ponad 5 lat (I SA/Bk 142/20). 

W jednej sprawie stwierdzono rażące naruszenie prawa przez 
organ odwoławczy (Prezesa KRUS) na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. 
regulującego zasady wydawania tzw. decyzji autokontrolnej po wniesieniu 
przez stronę skargi. Sąd stwierdził, że skoro podstawową jej przesłanką 
jest uwzględnienie skargi w całości, a zatem podzielenie zarzutów  
i wniosków podniesionych w skardze skierowanej do sądu, to wydanie 
decyzji autokontrolnej z uwagi na naruszenie przez organ odwoławczy art. 
24 § 1 pkt 5 k.p.a. regulującego zasady wyłączenia pracownika od udziału 
w postępowaniu, którego to zarzutu strona skarżąca nie podniosła  
w skardze, nie dawało podstaw aby stwierdzić, że organ wydając decyzję 
autokontrolną uwzględnił skargę w całości. W tej samej sprawie sąd 
dostrzegł, że organ wydając decyzję autokontrolną ograniczył się do 
uchylenia zaskarżonej do sądu decyzji nie dokonując wymaganej oceny, 
czy zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy prawnej lub z 
rażącym naruszeniem prawa, a także zastosował nieprawidłowe pouczenie 
co do środków odwoławczych przysługujących od tego typu decyzji, 
pouczając stronę o przysługującym jej wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, zamiast o skardze do sądu administracyjnego (I SA/Bk 212/19). 
 
11. Pozostałe zagadnienia procesowe 

W roku sprawozdawczym wydano 23 postanowienia wyłączające 
sędziego (w tym 3 w Wydziale I i 20 w Wydziale II) a także 1 postanowienie 
wyłączające asesora sądowego (Wydział II). Ponadto oddalono  
5 wniosków o wyłączenie sędziego (wszystkie w Wydziale II) oraz 
odrzucono 13 wniosków o wyłączenie sądu (w tym 4 w Wydziale I, zaś  
9 w Wydziale II).   
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W 2 sprawach sąd uwzględnił wnioski o dopuszczeniu do udziału w 
postępowaniu na prawach jego uczestnika, zaś w 3 odmówił uwzględnienia 
takich wniosków (wszystkie postanowienia zapadły w Wydziale II).  

Spośród tych spraw zwrócić uwagę należy na dwie sprawy.  
W sprawie II SA/Bk 84/20 odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie 
w charakterze uczestnika postępowania amerykańskiej organizacji 
społecznej non-profit (tj. korporacji niedziałającej w celu osiągnięcia zysku), 
w imieniu której występowała osoba niepełnoletnia – nie posiadająca pełnej 
zdolności do czynności prawnych. Ponadto sąd stwierdził w niniejszej 
sprawie, że organizacja nie wykazała aby materia sprawy dotyczyła 
zakresu jej statutowej działalności oraz, że z aktu założycielskiego 
organizacji nie wynika jednak ani zakres uprawnień reprezentacyjnych 
członków zarządu, ani też sposób reprezentacji ww. organizacji.  

Z kolei w sprawie II SA/Bk 282/20 domówiono dopuszczenia do 
udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika Gminy, której organ 
wykonawczy wydał w sprawie decyzję w I instancji. Sąd podzielił przy tym 
wyrażane w orzecznictwie zapatrywanie, że interpretacja art. 33 i art. 50  
§ 1 p.p.s.a. odmawia jednostkom samorządu terytorialnego prawa do 
uczestniczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz prawa  
do wnoszenia skarg do sądów administracyjnych w sytuacji, w której organ 
danej jednostki rozpatrywał sprawę administracyjną i wydał decyzję 
administracyjną w I instancji (co przesądził wyrok TK z dnia  
29 października 2009 r. sygn. K 32/08, opubl. OTK-A 2009/9/139). 

Wydano jedynie 8 postanowień odmawiających sporządzenia 
uzasadnienia wyroku (dla porównania w ubiegłym roku sprawozdawczym 
były to 22 postanowienia w tym przedmiocie), z czego 2 zapadły  
w Wydziale I. Co do zasady postanowienia te zapadały na skutek złożenia 
wniosku o sporządzenie i doręczenie wyroku po upływie 7-dniowego 
terminu, jednakże w 1 sprawie postanowienie w tym przedmiocie wydano 
na skutek złożenia takiego wniosku przed zapadnięciem wyroku w sprawie 
(I SA/Bk 547/20).  

W omawianej kategorii spraw wydano również jedno postanowienie 
pozostawiające bez rozpoznania wniosek o sporządzenie i doręczenie 
uzasadnienia wyroku nie zawierający podpisu (II SA/Bk 2/20), a także 
jedno postanowienie odrzucające niedopuszczalny wniosek o sporządzenie 
pisemnego uzasadnienia postanowienia oddalającego wniosek skarżącego 
o skierowanie sprawy do rozpoznania na rozprawie, od którego nie 
przysługuje zażalenie (I SA/Bk 621/20).  

Wydano 2 postanowienia uzupełniające wyroki o rozstrzygnięcia  
w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania, a także 1 postanowienie 
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odmawiające uzupełnienia wyroku w zakresie orzeczenia o kosztach 
postępowania w tym kosztach zastępstwa procesowego dla uczestnika 
postępowania na prawach strony (II SA/Bk 663/19) oraz 3 postanowienia 
oddalające wnioski o uzupełnienie zapadłych orzeczeń: postanowienia 
oddalającego wniosek skarżącego o skierowanie sprawy do rozpoznania 
na rozprawie o podanie przepisów prawa na podstawie których to 
postanowienie wydano (I SA/Bk 621/20); wyroku o elementy wpływające na 
merytoryczną treść jego uzasadnienia (II SA/Bk 696/19) oraz wyroku 
stwierdzającego, że przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta Miasta 
postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz 
wymierzającego organowi grzywnę i przyznającego od niego na rzecz 
skarżącego sumy pieniężnej, o rozstrzygnięcie o niewymierzeniu organowi 
grzywny oraz o nieprzyznaniu od niego sumy pieniężnej w pozostałym 
zażądanym w skardze zakresie (II SAB/Bk 150/20). 

Wydano 2 postanowienia dotyczące sprostowania sentencji 
wyroku: w Wydziale I sprostowujące omyłkę pisarską w zakresie kwoty 
zasądzonej tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego (I SA/Bk 
772/20), zaś w Wydziale II postanowienie oddalające wniosek skarżącego 
o sprostowanie wyroku w ten sposób, aby zamiast orzeczenia 
stwierdzającego, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym 
naruszeniem prawa oraz orzeczenia o niewymierzeniu grzywny zamieścić 
rozstrzygnięcie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym 
naruszeniem prawa oraz orzec o wymierzeniu grzywny (II SAB/Bk 110/20). 

W zakresie wykładni orzeczeń wydano 2 postanowienia (oba  
w Wydziale II): postanowienie oddalające wniosek o wykładnię wyroku  
z tego względu, że w istocie strona zgłosiła wątpliwości co do oceny 
prawnej sformułowanej przez sąd, a więc co do argumentacji zawartej  
w uzasadnieniu wyroku (II SA/Bk 100/20) oraz postanowienie odmawiające 
dokonania wykładni postanowienia odrzucającego skargę na podstawie art. 
58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., przez wyjaśnienie jakie okoliczności stanu 
faktycznego były podstawą uznania przez sąd, że skarga nie należy do 
właściwości sądu administracyjnego (II SA/Bk 80/20).  

Odrzucono 18 skarg kasacyjnych (8 w Wydziale I oraz 10  
w Wydziale II),w większości wniesionych po upływie terminu lub, których 
braków strony nie uzupełniły w wyznaczonym terminie. W 5 przypadkach  
w Wydziale I obie ww. przyczyny odrzucenia skarg zachodziły równolegle 
(np. I SA/Bk 421/19). W 3 sprawach skargi kasacyjne zostały 
sformułowane osobiście przez strony, co uzasadniało ich odrzucenie  
z uwagi na niedochowanie tzw. przymusu adwokacko-radcowskiego, przy 
czym w jednej z tych spraw  (II SA/Bk 581/19) skargę kasacyjną złożono 
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również po upływie terminu. W sprawie II SA/Bk 689/19 odrzucono 
niedopuszczalną skargę kasacyjną wywiedzioną przez jedną ze 
skarżących, z uwagi na brak uprzedniego złożenia przez tą stronę wniosku 
o uzasadnienie zapadłego wyroku, zaś w sprawie II SA/Bk 193/20 
odrzucono skargę kasacyjną nie zawierającą elementów wynikających  
z art. 176 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a., od której dodatkowo nie uiszczono wpisu. 

Odrzucono 22 zażalenia na postanowienia sądu (16 w Wydziale I 
oraz 6 w Wydziale II), w większości przypadków (11) były to zażalenia 
wywiedzione na niezaskarżalne postanowienia o podjęciu zawieszonego 
postępowania lub o odmowie zawieszenia postępowania (np. I SA/Bk 
625/19, czy I SA/Bk 441/20). Wszystkie zażalenia odrzucone z ww. 
powodu (niedopuszczalne), pochodziły od tej samej strony skarżącej.  

W pozostałych przypadkach zażalenia odrzucono ze względu na: 
nie uzupełnienie braków zażalenia w wyznaczonym terminie (4 sprawy,  
w tym m.in.:II SA/Bk 84/20, I SA/Bk 347/19), brak uiszczenia wpisu od 
zażalenia (4 sprawy, m.in.: II SA/Bk 516/19, I SA/Bk 511/19), a także 
wniesienie zażalenia po upływie terminu (3 sprawy, m.in.: II SA/Bk 665/19, 
I SA/Bk 258/19).  

W 2 sprawach sąd skorzystał z instytucji tzw. autokontroli 
zaskarżonego postanowienia, bez przesyłania akt NSA (art. 195 § 2 
p.p.s.a.), stwierdzając oczywistą zasadność wywiedzionego zażalenia.  
W sprawie II SA/Bk 6/20 sąd uchylił uprzednio wydane postanowienie  
o odrzuceniu zażalenia strony skarżącej na postanowienie odmawiające 
wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia, natomiast w sprawie 
I SA/Bk 680/20 postanowienie odrzucające skargę.  

W jednej sprawie sąd skorzystał z dyspozycji art. 165 p.p.s.a., 
uchylając postanowienie dotyczące zwrotu uiszczonego przez stronę 
wpisu, zawarte w pkt 2 postanowienia umarzającego postępowanie  
w sprawie (I SA/Bk 106/20). 

Oddalono niezaskarżalnymi postanowieniami 21 wniosków 
wywiedzionych przez strony w różnych kwestiach, np. o przeprowadzenie 
mediacji (I SA/Bk 257/20), o rozpoznanie sprawy na posiedzeniu jawnym 
(np. I SA/Bk 754/20) lub o skierowanie sprawy do rozpoznania na 
rozprawie (np. I SA/Bk 621/20) oraz o wystąpienie z pytaniami 
prejudycjalnymi do TSUE (2 sprawy: I SA/Bk 707/20 i I SA/Bk 708/20). 

Odrzucono jeden wniosek o wymierzenie organowi grzywny  
w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi na bezczynność tego organu, 
z uwagi na brak uiszczenia wpisu (II SO/Bk 33/19). 

Podsumowując, stwierdzić należy, że analiza orzecznictwa sądu  
w minionym roku sprawozdawczym wskazuje, że najliczniejszą grupę 
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postanowień stanowiły niezmiennie postanowienia odrzucające skargę. 
Przy tym podobnie jak w latach poprzednich, w Wydziale II częściej niż  
w Wydziale I występowało zagadnienie dopuszczalności drogi sądowej lub 
właściwości sądu administracyjnego. Zauważalne jest korzystanie przez 
składy orzekające z bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych 
dostępnego w Centralnej Bazie Orzeczeń i Informacji o Sprawach oraz 
prezentowanie co do zasady jednolitej i spójnej linii orzeczniczej w danym 
typie spraw. Ponadto sąd stosował nowe regulacje, wprowadzone w roku 
sprawozdawczym w związku z ogłoszeniem w dniu 14 marca 2020 r. na 
terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a od dnia 20 marca 2020 r. 
stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-
19), z zakresu zarówno prawa powszechnego, jak i wewnętrznej 
organizacji pracy w sądach administracyjnych i NSA. 

Zwraca przy tym uwagę, że w roku sprawozdawczym sąd wydał 
nieporównywalnie więcej (w porównaniu z rokiem ubiegłym) tzw. 
postanowień sygnalizacyjnych na zasadzie z art. 155 § 1 p.p.s.a., a także 
dwukrotnie skorzystał z dyspozycji art. 196 p.p.s.a. i raz z art. 89 p.p.s.a. - 
umożliwiających wstrzymanie wykonania postanowień wydanych przez 
sąd, w opisanych tam przypadkach. Ponadto tylko w dwóch przypadkach 
sąd skorzystał z instytucji tzw. autokontroli zaskarżonego postanowienia, 
bez przesyłania akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu (art. 195 § 2 
p.p.s.a.), stwierdzając oczywistą zasadność wywiedzionych zażaleń.  
W jednej sprawie sąd skorzystał z dyspozycji art. 165 p.p.s.a.  
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IV. 
ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRAKTYKĄ ORZECZNICZĄ 

 
 
1. Sprawy z zakresu gier losowych i zakładów wzajemnych 

W 2020 roku w tutejszym sądzie rozpoznano 19 sprawy z zakresu 
gier losowych i zakładów wzajemnych, co świadczy o dalszej tendencji 
malejącej w porównaniu do roku 2019, w którym rozpoznano 54 sprawy, 
jednakże spadek nie jest już tak znaczący jak w porównaniu z rokiem 2017, 
kiedy spraw tych było 449.  

Sąd oddalił skargi w większości tych spraw (15), zaś w 4 sprawach 
skargi zostały odrzucone z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych  
w terminie. 

Wszystkie sprawy dotyczyły kar pieniężnych z tytułu urządzania 
gier na automatach poza kasynem gry, bez koncesji. Sąd rozstrzygał spory 
powstałe na tle wymierzania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku  
z art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy o grach hazardowych (u.g.h.) kar pieniężnych  
z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry. Tak jak w roku 
ubiegłym, główną kwestią sporną był sposób rozumienia pojęcia 
„urządzającego gry” zawartego w art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h., a także 
ustalenia, w zakresie uznania gier na kontrolowanych automatach, za gry 
mające charakter losowy, czy też zawierające elementy losowości.  
W niektórych sprawach strony kwestionowały także brak możliwości 
stosowania art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 u.g.h. w sytuacji gdy przepis 
ten, wespół z zakazem z art. 14 ust. 1 u.g.h., stanowi „regulację 
techniczną” w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
98/34/WE z dnia 2 czerwca 1998 roku, a w konsekwencji, w braku 
notyfikacji projektu u.g.h. Komisji Europejskiej, nie może być stosowany.  

Sąd podtrzymał linię orzeczniczą, ukształtowaną w poprzednich 
latach sprawozdawczych. Wyjaśniając kwestię, czy art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 
2 pkt 2 u.g.h. mają charakter przepisów technicznych i czy możliwe było 
oparcie na tych przepisach rozstrzygnięć, powoływał wyrok TSUE z dnia  
19 lipca 2012 roku wydany w połączonych sprawach Fortuna i inni 
C213/11; C-214/11 i C-217/11 oraz uchwałę NSA z dnia 16 maja 2016 roku 
o sygn. II GPS 1/16, stwierdzając, że przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h., nie 
jest przepisem technicznym w rozumieniu art. 1 pkt 11 dyrektywy 
98/34/WE, którego projekt powinien być przekazany Komisji Europejskiej 
zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit pierwszy tej dyrektywy i może tym samym 
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stanowić podstawę wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów 
ustawy o grach hazardowych.  

Wzmacniając swoją argumentację, sąd wskazywał, że 
przewidziana w u.g.h. odpowiedzialność finansowa osoby fizycznej za 
urządzanie gier na automatach poza kasynem, potwierdzona została 
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2015 roku  
w sprawie P 32/12.  

Podsumowując należy stwierdzić, że WSA w Białymstoku w roku 
2020 podtrzymał swoją linię orzeczniczą wypracowaną w okresie ubiegłym. 
Także podobieństwo stanów faktycznych, zaistniałych w sprawach 
dotyczących gier losowych, umożliwiło wydawanie wyroków w oparciu  
o dotychczasową praktykę w tym zakresie. 

 
2. Sprawy z zakresu podatku od towarów i usług 

W bieżącym okresie sprawozdawczym wpływ spraw z zakresu 
podatku od towarów i usług ukształtował się na poziomie 172 spraw,  
tj. nieco wyżej niż w roku ubiegłym. Sąd zakończył w 2020 roku 166 sprawy 
z tej kategorii, włączając w to sprawy, które wpłynęły także w roku 2019.  
W większości spraw skargę oddalono. W 24 sprawach skargi zostały 
uwzględnione, w 15 odrzucone, a w 1 umorzono postępowanie. 

W roku 2020, podobnie jak w poprzednim okresie 
sprawozdawczym, liczną grupę spraw stanowiły sprawy dotyczące prawa 
podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, w których 
zakwestionowano powyższe prawo z uwagi na ujawnienie faktur 
niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, wystawionych 
w ramach tzw. transakcji karuzelowych (np. sprawy o sygn.: I SA/Bk 
539/20, I SA/Bk 230/20, I SA/Bk 341/20, I SA/Bk 328/20 i wskazane 
poniżej). 

Analizując regulacje art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy 
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (u.p.t.u.), sąd za 
utrwalony uznawał pogląd, że uprawnienie do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego nie istnieje, gdy wystawiona 
faktura w rzeczywistości nie odpowiada faktycznemu zdarzeniu 
gospodarczemu. W szczególności zaś, gdy zdarzenie gospodarcze w 
ogóle nie zaistniało, zaistniało w innej niż wskazano dacie lub w rozmiarach 
innych niż wynika to z faktury bądź zaistniało między innymi, niż to 
stwierdza faktura, podmiotami gospodarczymi, podatnik traci prawo do 
obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z takiego 
dokumentu (zob. np. sprawy o sygn. I SA/Bk 165/20, I SA/Bk 598/20,  
I SA/Bk 660/10). Sąd stwierdzał, kontynuując ugruntowane już poglądy, że 
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sam fakt posiadania faktury nie gwarantuje jej odbiorcy prawa do 
odliczenia. Musi być to bowiem faktura prawidłowa pod względem 
podmiotowym i przedmiotowym, tj. dokumentująca faktyczną transakcję 
między wymienionymi w niej stronami. W przeciwnym wypadku, gdy choć 
jeden z elementów udokumentowanego nią stosunku prawnego nie 
odpowiada stanowi rzeczywistemu, organy podatkowe mają prawo taką 
fakturę kwestionować, a w konsekwencji pozbawić podatnika prawa do 
odliczenia z takiej faktury (np. sprawy o sygn.: I SA/Bk 514/20, I SA/Bk 
515/20, I SA/Bk 257/20).  

Sąd niejednokrotnie powoływał się na orzeczenia ETS m.in.:  
z 21 lutego 2006 r. w sprawie o sygn. C-255/02, z 12 stycznia 2006 r.  
w sprawach połączonych o sygn. C-354/03, C-355/03 i C-484/03 oraz  
z 6 kwietnia 1995 r. w sprawie o sygn. C-4/94. Składy orzekające 
podkreślały, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jakkolwiek  
o fundamentalnym znaczeniu dla systemu VAT opartego na neutralności 
tego podatku, może doznać wyjątku w tych wszystkich przypadkach, gdy 
miało miejsce działanie w nieuczciwych celach lub w celu nadużycia prawa. 
Dla stwierdzenia nadużycia wymagane jest stwierdzenia istnienie dwóch 
warunków aby transakcje, pomimo spełniania formalnie przesłanki 
przewidzianych w odpowiednich przepisach VI Dyrektywy i ustawodawstwa 
krajowego transponującego tę Dyrektywę, skutkowały uzyskaniem korzyści 
podatkowej, której przyznanie byłoby sprzeczne z celem tych przepisów,  
a także aby z ogółu obiektywnych okoliczności wynikało, że zasadniczym 
celem tych transakcji jest uzyskanie korzyści podatkowej. Przesłanki te nie 
będą spełnione w przypadku transakcji stanowiących nadużycie i sądy 
krajowe obowiązane są dokonywać oceny ich rzeczywistej treści  
i znaczenia, wskazując przy tym całkowicie pozorny charakter tych 
transakcji, jak również powiązania natury prawnej, ekonomicznej  
i osobowej pomiędzy podmiotami biorącymi udział w schemacie 
optymalizacji podatkowej (zob. wyroki w sprawach o sygn.: I SA/Bk 341/20, 
I SA/Bk 726/20).  

W powyższej grupie spraw sąd zwracał ponadto uwagę, tak jak w 
latach ubiegłych, na obowiązek badania tzw. dobrej wiary podatnika 
uczestniczącego w karuzeli podatkowej. Odwołując się do ugruntowanego 
stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. wyroki:  
z 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych o sygn. C-80/11 i C-142/11) 
wskazywał, że niezgodna z Dyrektywą Rady/2006/112/WE jest praktyka,  
w ramach której organ podatkowy odmawia podatnikowi prawa do 
odliczenia od kwoty należnego podatku od wartości dodanej kwoty tego 
podatku należnego lub zapłaconego z tytułu świadczonych mu usług z tego 
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powodu, że wystawca faktur dotyczących owych usług lub jeden z jego 
usługodawców dopuścił się nieprawidłowości, bez udowodnienia przez 
organ podatkowy na podstawie obiektywnych przesłanek, że podatnik 
wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja mająca stanowić 
podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem popełnionym 
przez wystawcę faktury lub inny podmiot działający na wcześniejszym 
etapie obrotu (zob. wyroki w sprawie o sygn. akt: I SA/Bk 360/20, I SA/Bk 
509/20). 

Uchylając zaskarżone decyzje, dotyczące podatku VAT 
wynikającego z faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń 
gospodarczych, sąd niejednokrotnie zwracał uwagę, że o nienależytej 
staranności podatnika stanowiącej - w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a 
u.p.t.u. - podstawę do zakazu odliczenia przez niego podatku naliczonego, 
świadczą jedynie takie zaniechania tego podatnika, których brak 
skutkowałby tym, iż podatnik wiedziałby lub co najmniej powinien był 
wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia 
wiązała się z przestępstwem lub nadużyciem w zakresie podatku VAT.  
W kwestii wykazania podatnikowi braku z jego strony należytej staranności 
kupieckiej, której zachowanie pozwoliłoby mu na ustrzeżenie się 
oszukańczej działalności kontrahenta, koniecznym jest - w świetle kryteriów 
dochowania przez podatnika należytej staranności sformułowanych przez 
TSUE - głównie w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. wydanym w sprawach 
połączonych C-80/11 i C-142/11 - jednoznaczne wskazanie konkretnych 
czynności zaniedbanych przez podatnika. Tylko bowiem gdy organ 
podatkowy wykaże na podstawie obiektywnych dowodów, że adresat 
faktury wiedział lub powinien wiedzieć, że transakcja powołana w celu 
uzasadnienia prawa do odliczenia stanowiła oszustwo popełnione przez 
rzeczonego wystawcę lub innego przedsiębiorcę uczestniczącego  
w łańcuchu świadczonych usług, zasada neutralności podatkowej nie 
sprzeciwia się temu aby odmówić prawa do odliczenia podatku naliczonego 
z takiej faktury (wyrok TSUE z dnia 6 września 2012 r. w sprawie tej  
C-324/11, Gábor Tóth).  

Innymi słowy, jak argumentował sąd, organ podatkowy winien 
wskazać - na tle okoliczności faktycznych sprawy - jakich to konkretnie 
aktów staranności zaniechał podatnik, których dochowanie pozwalałoby mu 
na stwierdzenie, że jego kontrahent jest podmiotem nierzetelnym  
(np. firmantem), lub w oparciu o które powinien wiedzieć o tej okoliczności, 
a tym samym, że dokonana z nim transakcja stanowi oszustwo popełnione 
przez tego kontrahenta. Składy orzekające stwierdzały więc, że 
przedstawiane argumenty organu, mające wskazywać na niedochowanie 
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przez skarżących aktów należytej staranności kupieckiej w 
zakwestionowanych transakcjach nie miały takiego charakteru. Organy 
często oceniały sytuację strony szablonowo, uznając, że skoro 
wcześniejsze transakcje mają oszukańczy charakter, także i działania 
skarżącego wpisują się w model oszustwa. Organy, opisując mechanizmy  
i działania podmiotów wskazanych w uzasadnieniu decyzji, nie wykazywały 
dostatecznie, że skarżący świadomie brali w nich udział, organizowali, czy 
też uczestniczyli w działalności, której założeniem było dokonywanie 
nadużyć podatkowych. Organy z góry zakładały też istnienie tzw. karuzeli 
podatkowej i usilnie próbowały nałożyć jej schemat również na działalność 
skarżących, pomimo braku dowodów wskazujących na jego świadomy 
udział w oszukańczym procederze. Tak, lub podobnie, sąd stwierdzał m.in. 
w sprawach I SA/Bk 660/19, I SA/Bk 509/20 czy I SA/Bk 231/20. 

Liczną grupę spraw dotyczących podatku od towarów i usług 
stanowiły te, w których sąd rozpatrywał skargi na interpretacje 
indywidualne. 

W sprawie I SA/Bk 666/20 zasadniczy spór odnosił się do oceny 
działań skarżącej i jej męża względem będących w ich współwłasności 
łącznej dwóch działek, co do których skarżąca przejawia zamiar ich 
sprzedaży. Konsekwencją tej oceny była bowiem możliwość uznania 
skarżącej za osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą  
w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u. w zakresie obrotu nieruchomościami,  
a w związku z tym za podatnika podatku od towarów i usług zgodnie z art. 
15 ust. 1 u.p.t.u. Odwołując się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych 
Słaby i Kuć, sygn. akt C-180/10 i C-181/10, sąd wskazywał, że przy ocenie 
czy dokonanie sprzedaży nieruchomości będzie wiązało się z powstaniem 
obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, należy wziąć pod 
uwagę czy osoba ta w celu dokonania wspomnianej sprzedaży podejmuje 
aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki 
podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców  
i usługodawców. TSUE jako przykłady tego typu działań wymienia 
uzbrojenie terenu czy też działania marketingowe. W przypadku 
potwierdzenia, że tego typu działania były podejmowane, zasadne jest 
uznanie, że sprzedaż nieruchomości została dokonana w ramach 
działalności gospodarczej, a zatem w tym przypadku dana osoba jest 
podatnikiem VAT. Natomiast zakwalifikowanie działań danej osoby jako 
mieszczących się w ramach zwykłego wykonywania prawa własności 
prowadzi do wniosku, że obowiązek podatkowy nie powstanie. 
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Podobnie jak w latach poprzednich, także w roku 2020, sąd 
rozpoznawał skargi na interpretację indywidualną dotyczącą możliwości 
zastosowania prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a u.p.t.u.  
w odniesieniu do faktycznie wyodrębnionej części, kategorii jej działalności, 
zasadniczo dotyczącej wykonywania czynności podlegających 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.  

W sprawie I SA/Bk 736/19 gmina zadała pytanie o możliwość 
odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z działalnością 
wodnokanalizacyjną (w tym z planowaną inwestycją) z zastosowaniem 
sposobu obliczania prewspółczynnika innego niż wymienione w 
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r., który będzie 
bardziej reprezentatywny i lepiej odpowiadający specyfice wykonywanych 
przez gminę czynności i dokonywanych nabyć. Rozpoznając sprawę, sąd 
uznał, że prawidłowe jest stanowisko skarżącej, z którego wynika, że, 
mając na uwadze strukturę prowadzonej działalności Gminy w zakresie 
gospodarki wodno-kanalizacyjnej, nie sposób przyjąć, że w przypadku jej 
rozliczeń należy zastosować prewspółczynnik przewidziany  
w rozporządzeniu, który dla Urzędu Gminy pozwala odliczyć 18 % VAT od 
wydatków ponoszonych w tym właśnie zakresie, a w przypadku Zakładu  
25 %. Wydatki te są bezpośrednio alokowane do rozliczeń przychodowych 
z tytułu dostarczania wody, odbierania/oczyszczania ścieków, a wskazana 
wartość w żaden sposób nie odzwierciedla struktury realizowanych 
przychodów komercyjnych z tytułu zadań wodno-kanalizacyjnych. Tym 
samym Gmina, w celu dokładnego przyporządkowania podatku 
naliczonego do czynności dających prawo do odliczenia, opracowała  
i w konsekwencji zaprezentowała we wniosku sposób określenia proporcji, 
który w ocenie sądu w sposób bardziej obiektywny odzwierciedla część 
wydatków przypadających na działalność gospodarczą, tj. metody 
obliczenia proporcji ustalone w oparciu o udział, w jakim pozostają 
przychody z tytułu świadczonych usług dostawy wody oraz odprowadzania 
i oczyszczania ścieków, wykonywanych na rzecz podmiotów trzecich 
(świadczenia komercyjne) w ogóle przychodów z tytułu usług dostawy 
wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków wykonywanych na rzecz 
podmiotów trzecich oraz Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. 

W sprawie I SA/Bk 733/20 sąd uchylił interpretację wydaną wobec 
Miasta. W stanie faktycznym Gmina zwróciła się z pytaniem, czy po 
dokonaniu modernizacji targowiska, w sytuacji, gdy użytkownicy 
prowadzący na jego terenie sprzedaż, będą zobowiązani do ponoszenia 
opłaty targowej oraz tzw. opłaty rezerwacyjnej – wynikającej z umowy 
cywilnoprawnej, stanowiącej wynagrodzenie Miasta z tytułu korzystania 
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przez użytkowników z miejsc targowych, Miastu będzie przysługiwało 
prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu 
nakładów poniesionych na modernizację targowiska, bez konieczności 
stosowania proporcji opisanej w art. 86 ust. 2a u.p.t.u.  

Skład orzekający zauważył, że nawet jeżeli prowadzenie 
targowiska jest czynnością, która zgodnie z art. 7 ust. 1 u.s.g. służy do 
zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności i należy do zadań własnych 
gminy, to - biorąc pod uwagę art. 15 ust. 6 u.p.o.l. - sposób realizacji tego 
zadania może wiązać się z podejmowaniem czynności opodatkowanych 
podatkiem od towarów i usług. Nie pozostaje to w sprzeczności z tym, że 
prowadzenie przez Miasto targowiska jest czynnością, która zgodnie z art. 
7 ust. 1 u.s.g. służy do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 
gminnej w sprawach targowisk i należy do zadań własnych gminy. Opisany 
bowiem we wniosku sposób realizacji tego zadania wiąże się  
z podejmowaniem przez nią czynności opodatkowanych podatkiem od 
towarów i usług, a zatem zgodnie z art. 15 ust. 6 u.p.t.u. powoduje 
zaliczenie jej do grona podatników tego podatku. W działalności nie można 
dopatrzeć się wykorzystywania spornych wydatków do innych niż 
działalność gospodarcza celów, o których mowa w ust. 2a art. 86 u.p.t.u. 
Miasto, ponosząc sporne wydatki, mimo że realizuje również zadania 
własne zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, mające na celu 
korzyść ogółu jaką stanowi możliwość nabywania towarów i usług przez 
wszystkich mieszkańców, czyni je jako podatnik podatku od towarów  
i usług. 

 
3. Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych  

W 2020 roku wpływ spraw dotyczących podatku dochodowego od 
osób fizycznych ukształtował się na poziomie 46 spraw, w tym 16 z nich 
dotyczyło indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. 
Oznacza to, że wpływ w porównaniu z rokiem ubiegłym był wyższy  
w zauważalnym stopniu, szczególnie odnotować należy znacznie wyższy 
wpływ spraw dotyczących indywidualnych interpretacji przepisów prawa 
podatkowego, gdyż w 2019 r. kształtował się odpowiednio na poziomie 31 
spraw, w tym 4 dotyczących interpretacji. W 2020 r. załatwiono 48 spraw 
dotyczących tej tematyki, z tego w 32 sprawach skargi zostały oddalone,  
w 12 sprawach uwzględniono skargi uchylając zaskarżone decyzje lub inne 
akty, w 3 sprawach umorzono postępowanie oraz w jednym przypadku 
odrzucono skargę.  

Spośród spraw dotyczących podatku dochodowego od osób 
fizycznych należy wyróżnić dwie sprawy, w których kluczowym 
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zagadnieniem była odpowiedź na pytanie w przedmiocie przedawnienia 
zobowiązania podatkowego. Rozpatrywana w powyższych sprawach 
instytucja zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego na 
podstawie art. 70 § 6 pkt 1 o.p. budziła istotne wątpliwości zarówno  
w orzecznictwie sądu, jak i innych sądów administracyjnych.  

Sprawa I SA/Bk 490/20 dotyczyła rozliczenia przez skarżącą 
podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013. W sprawie zgłosił 
swój udział Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazując zastrzeżenia natury 
konstytucyjnej na tle regulacji art. 70 § 6 pkt 1 o.p. oraz art. 114a k.k.s.  
W Trybunale Konstytucyjnym oczekuje na rozpoznanie wniosek 
abstrakcyjny (sygn. akt K 31/14), w którym Rzecznik uznał, że art. 114a 
k.k.s. jest niezgodny z Konstytucją (art. 2 i art. 45 ust. 1). Sąd nie zgodził 
się ze skarżącą, że skutek zawieszenia biegu terminu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego następuje dopiero z chwilą wszczęcia 
postępowania karnego skarbowego przeciwko osobie. Sąd uznał, że 
okolicznością decydującą o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia nie 
jest wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu, lecz 
wszczęcie postępowania karnego skarbowego w sprawie o przestępstwo 
skarbowe lub wykroczenie skarbowe pod warunkiem, że podatnik został 
zawiadomiony o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia z tej przyczyny. 
Istotna jest zatem wiedza podatnika o toczącym się postępowaniu karnym 
skarbowym, wiążącym się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa 
dotyczącego konkretnego zobowiązania podatkowego. Pogląd taki jest 
ugruntowany w orzecznictwie. Zawiadomienie podatnika dokonane na 
podstawie art. 70c o.p. informujące, że z określonym co do daty dniem, na 
skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 o.p. nastąpiło zawieszenie biegu 
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za wskazany 
okres rozliczeniowy, jest wystarczające do stwierdzenia zawieszenia biegu 
terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 
o.p.  

W ocenie składu orzekającego w sprawie I SA/Bk 465/20 
ustawodawca, włączając pewne konstrukcje karne skarbowe do Ordynacji 
podatkowej decyduje o tym, że stają się one elementem instytucji prawa 
podatkowego. I jak każdy element tych instytucji, powinien podlegać 
badaniu sądu administracyjnego. Zdaniem sądu, jeżeli sąd uchyla się od 
badania sposobu stosowania instytucji karnych skarbowych włączonych do 
prawa podatkowego oznacza to, że rezygnuje ze zbadania kwestii prawnej 
mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu. Sąd oparł się także na 
wykładni przedstawionej przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do 
wyroku z dnia 17 lipca 2012 r., P 30/11, w którym TK stwierdził, że przepis 
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art. 70 § 6 pkt 1 o.p. stwarza sam w sobie możliwość nadużycia 
kompetencji przez organy państwa. Trybunał uznał - w toku kontroli 
abstrakcyjnej tego przepisu - że może to "rodzić wątpliwości co do 
zgodności art. 70 § 6 pkt 1 o.p. z zasadą ochrony zaufania obywatela do 
państwa i stanowionego przez nie prawa". Sąd zauważył, że skoro 
formalne działanie organu podatkowego w postaci wszczęcia 
postępowania karnego skarbowego nie zmierza do realizacji celów tego 
postępowania (m.in. wykrycie sprawcy, zbieranie dowodów - por. art. 297 
§ 1 k.p.k. w zw. Z art. 113 § 1 k.k.s.), lecz jedynie do zawieszenia biegu 
terminu przedawnienia (art. 70 § 6 pkt 1 o.p.), to stwierdzenie takiego 
działania powinno skutkować na gruncie sprawy podatkowej odmową 
rozpoznania wskazanego wyżej skutku. Innymi słowy - działanie 
kwalifikowane jako nadużycie prawa nie może wywołać skutku korzystnego 
dla działającego. W konsekwencji sąd uznał, że z uwagi na instrumentalne 
wszczęcie postępowania karnego skarbowego, zawiadomienie 
pełnomocnika strony o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia 
w przedmiotowej sprawie zgodnie z art. 70c o.p. jest prawnie 
bezskuteczne, a skoro w niniejszej sprawie nie powinien mieć 
zastosowania art. 70 § 6 pkt 1 o.p. to należy uznać, że doszło do 
przedawnienia zobowiązania w PIT za 2013 rok, zaś decyzja organu była 
spóźniona i nie może wywierać skutków prawnych. 

Za warte uwagi należy uznać również sprawy o sygn. akt I SA/Bk 
181/20 i I SA/Bk 182/20. Stan faktyczny we wspomnianych sprawach 
dotyczył nieruchomości, które zostały odjęte ich ówczesnym właścicielom 
na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności  
i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. Nr 
50, poz. 279, dalej powoływanego jako: "dekret Bieruta"). Skarżący w 
omawianych sprawach nabył tego typu nieruchomości w ten sposób, że w 
pierwszej kolejności nabył prawa i roszczenia do tych nieruchomości od 
następców prawnych dawnych właścicieli. Następnie podjął starania o 
realizację nabytych roszczeń, co zakończyło się pomyślnie. Po nabyciu 
nieruchomości zostały one wprowadzone jako środki trwałe do 
prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej. Skarżący ustalił 
wartość początkową przedmiotowych środków trwałych według wyceny na 
podstawie wartości rynkowej składników majątkowych zgodnie z art. 22g 
ust. 8 u.p.d.o.f.  

Sąd w omawianych sprawach zauważył, że ustalenie wartości 
początkowej środków trwałych w drodze wyceny stanowi wyjątek od art. 
22g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. Treść art. 22g ust. 8 u.p.d.o.f. ma zastosowanie 
jedynie w sytuacji, gdy z obiektywnych przyczyn nie można ustalić ceny 
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nabycia środków trwałych. W odniesieniu do tego w orzecznictwie 
sądowym przyjmuje się, że wskazana w nim metoda ustalania wartości 
środka trwałego nie jest alternatywą dla zasad ustalania tej wartości 
określonych w ust. 1, lecz obarczona jest warunkiem istnienia obiektywnej 
niemożności posiadania dokumentów potwierdzających wysokość 
poniesionych przez podatnika wydatków na nabycie lub wytworzenie 
środka trwałego. Sąd przyznał rację skarżącemu, że dokonując transakcji z 
następcami prawnymi dawnych właścicieli przedmiotowych nieruchomości, 
zapłacił jedynie cenę za nabycie praw i roszczeń, nigdy natomiast nie 
zapłacił ceny nabycia nieruchomości, tzn. nie zapłacił ceny za 
przeniesienie na niego własności spornych nieruchomości. Sąd podkreślił, 
że było to nabycie, ale nie było to nabycie odpłatne, bowiem cena, jaką 
uiścił skarżący, nie była ceną nabycia spornych nieruchomości. Wpłacone 
z tego tytułu kwoty należy rozważać w kategorii wpłaty na poczet wartości 
przedmiotowych nieruchomości, nie zaś, jak błędnie uznał organ 
podatkowy, za cenę ich nabycia powiększoną o koszty. Nabycie praw  
i roszczeń, wynikających z dekretu Bieruta, nie jest jednoznaczne  
z nabyciem samych nieruchomości, a uiszczona za te wierzytelności cena 
nie jest równoważna z ceną nabycia nieruchomości podlegających 
amortyzacji i nie można na jej podstawie ustalić wartości początkowej 
środków trwałych podlegających amortyzacji, a w konsekwencji wysokości 
odpisów amortyzacyjnych, kosztów uzyskania przychodów i ostatecznie - 
osiągniętego w danym roku dochodu. W związku z powyższym sąd uznał, 
że skarżący postąpił prawidłowo ustalając wartość początkową środków 
trwałych w drodze wyceny. 

Interesującym jawi się także wyrok z dnia 19 sierpnia 2020 r., sygn. 
akt I SA/Bk 158/20, którym sąd rozstrzygnął sprawę dotyczącą interpretacji 
indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.  
W związku z przedstawionym stanem faktycznym skarżący zadał pytanie: 
czy umowa zawarta pomiędzy skarżącym powinna zostać opodatkowana 
jako umowa o dzieło przy zastosowaniu 50 % stawki kosztów uzyskania 
przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 w związku z art. 22 ust. 
9b u.p.d.o.f.?  

Sąd wyraził przekonanie, że w sprawie organ interpretacyjny,  
w sposób co do zasady słuszny, wskazuje na konieczność spełnienia 
następujących przesłanek zastosowania 50 % kosztów uzyskania 
przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f.: praca wykonywana 
przez osobę na podstawie zawartej umowy o dzieło jest przedmiotem 
prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze 
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zm.); osoba ta jest twórcą w rozumieniu tej ustawy i uzyskiwanie przychodu 
przez nią wynika z korzystania przez twórcę z tychże praw lub 
rozporządzania tymi prawami; umowa o dzieło przewiduje wypłatę 
wynagrodzenia należnego za korzystanie z praw autorskich; przychody 
muszą być uzyskiwane z tych rodzajów działalności, o których mowa w art. 
22 ust. 9b u.p.d.o.f. Zdaniem Sądu, w przedmiotowej sprawie zachodziły 
wszystkie ww. okoliczności, co uzasadniało zastosowanie 50 % kosztów 
uzyskania przychodów w przypadku pracy twórczej wykonywanej na 
podstawie umowy o dzieło. Jak wywodził dalej sąd, wykazanie okoliczności 
uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich 
wymaga wykazania faktu powstania konkretnego utworu, przeniesienia 
praw autorskich bądź udzielenia licencji oraz wysokości wynagrodzenia 
uzyskanego z tego tytułu. Okoliczności te strona z reguły może wykazać 
przedkładając zawartą umowę oraz dowód jej wykonania. W ocenie sądu 
nie można natomiast zgodzić się z organem, że 50 % koszty uzyskania 
przychodu w odniesieniu do twórców wykonujących umowę o dzieło jest 
zależne od wyodrębnienia honorarium za przeniesienie praw autorskich do 
utworu oraz od tworzenia szczegółowej dokumentacji (ewidencji) 
stworzonych utworów. Wymóg taki nie wynika bowiem z treści ww. art. 22 
ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f. ani z innych przepisów prawa podatkowego. Sąd 
wskazał, że w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że w przypadku 
wykonywania pracy twórczej w ramach stosunku pracy należy wykazać 
powiązanie wynagrodzenia (honorarium) z konkretną, wykonaną pracą  
o charakterze twórczym oraz to, że praca ta została istotnie wykonana, tj. 
że powstał utwór. To zaś wymaga prowadzenia ewidencji prac twórczych, 
która będzie też kontrolowana i akceptowana przez pracodawcę. Natomiast 
w przypadku umowy o dzieło wymóg wyodrębnienia honorarium za 
przeniesienie praw autorskich do utworu oraz do tworzenia szczegółowej 
dokumentacji (ewidencji) stworzonych utworów nie ma uzasadnienia 
prawnego. W związku z tym sąd stwierdził, że organ błędnie zinterpretował 
art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b pkt 1 u.p.d.o.f. i w konsekwencji 
niewłaściwie go zastosował, stwierdzając, że skarżącemu w opisanym 
przez niego stanie faktycznym miałoby nie przysługiwać prawo do 
zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu.  

Na omówienie zasługuje również sprawa o sygn. akt I SA/Bk 
478/20. W sprawie zakończonej tym wyrokiem zarysował się spór odnośnie 
możliwości zastosowania art. 199a o.p. Niemniej istotnym faktem  
w sprawie była podnoszona przez skarżącego okoliczność, że uzyskał on 
interpretację przepisów prawa podatkowego, do której się zastosował. 
Odnosząc się do samej interpretacji, należy wskazać, że spór dotyczył 
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interpretacji art. 24 ust. 8a i ust. 8c u.p.d.o.f. Minister Finansów najpierw 
wydał interpretację, w której zgodził się ze stanowiskiem skarżącego, iż 
opisane przez niego czynności stanowią wymianę udziałów i nie dojdzie  
w związku z ich dokonaniem do powstania przychodu. Następnie jednak 
zmienił tę interpretację, co zaskarżył wówczas skarżący. WSA w 
Warszawie wyrokiem z dnia III SA/Wa 1734/16 uchylił zmianę interpretacji 
indywidualnej, zaś Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną 
organu, wobec czego w obrocie prawnym ostała się interpretacja 
podatkowa zbieżna ze stanowiskiem skarżącego. Skarżący następnie 
zastosował się do wydanej na jego wniosek interpretacji. Fakt ten nie został 
jednak uwzględniony przez organy podatkowe, które dokonane przez 
skarżącego czynności uznały za pozorne. Zdaniem organu w sprawie nie 
doszło do wymiany udziałów, lecz do powiernictwa celem dalszej 
odsprzedaży udziałów, w związku z czym według organu miało dojść do 
powstania przychodu po stronie skarżącego. Sąd podkreślił jednak, że 
dokonane przez skarżącego czynności odpowiadają stanowi faktycznemu 
opisanemu przez skarżącego we wniosku o wydanie interpretacji 
przepisów prawa podatkowego, zaś organ podatkowy pominął ten fakt. 
Tym samym doszło do naruszenia art. 120 w zw. z art. 14k § 1 o.p.  

Jak wskazał sąd, organ nie wziął pod uwagę ochronnej funkcji 
wydanej na wniosek skarżącego interpretacji indywidualnej, co powoduje, 
że działalność organu należy uznać ze sprzeczną z zasadą legalizmu. Co 
więcej: pominięcie przez organ wydanej wobec skarżącego interpretacji 
indywidualnej i wynikającej z niej ochrony, a także komunikowanego przez 
niego zamiaru wymiany udziałów oraz dokonanie przez organ odmiennej 
kwalifikacji spornej czynności przez organ na etapie badania ksiąg 
rachunkowych oraz w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji, 
pozwalają uznać, że organ podatkowy swoim działaniem naruszył także 
wyrażoną w art. 121 § 1 o.p. zasadę działania w sposób budzący zaufanie 
do organów podatkowych. Sąd poddał omówieniu również art. 199a o.p., 
który został zastosowany w niniejszej sprawie. Sąd podkreślił, opierając się 
na poglądach wyrażonych w piśmiennictwie, że art. 199a o.p. nie 
wprowadza klauzuli obejścia prawa podatkowego. Przepis ten nie uprawnia 
więc organów podatkowych do pomijania na gruncie prawa podatkowego 
konsekwencji wynikających z ważnych i skutecznych czynności prawnych, 
które zostały podjęte celem uchylenia się od opodatkowania. Zawiera 
jedynie dyrektywy wykładni czynności cywilnoprawnych w celu poznania 
rzeczywistej woli stron czynności prawnej (por.: S. Babiarz, B. Dauter, R. 
Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja 
podatkowa. Komentarz, Wyd. 11, Wolters Kluwer, Warszawa 2019 r., 
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1163). Sąd ocenił, że organy w sposób wadliwy ustaliły stan faktyczny, 
pomijając przy tym m.in. treść wydanej na wniosek skarżącego interpretacji 
indywidualnej, przedłożonych dokumentów, a wręcz ukierunkowując 
wynikające z analizy materiału dowodowego wnioski na potwierdzenie  
z góry założonej hipotezy o pozorności dokonanej przez stronę czynności 
wymiany udziałów. Konsekwencją powyższego było - również 
nieprawidłowe – zastosowanie art. 199a § 2 o.p., a w efekcie określenie 
skarżącemu wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób 
fizycznych w oparciu o normy prawa materialnego wynikające z u.p.d.o.f. 
Powyższe ustalenia sądu doprowadziły w konkluzji do uchylenia 
zaskarżonej decyzji organu podatkowego. 

 
4. Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych  

W 2020 roku wpływ spraw dotyczących podatku dochodowego od 
osób prawnych ukształtował się na poziomie 8 spraw, w tym 3 z nich 
dotyczyły indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.  
W okresie tym załatwiono 10 spraw dotyczących tej tematyki, z tego  
w 9 sprawach skargi zostały oddalone, zaś jedna sprawa zakończyła się 
uwzględnieniem skargi, gdyż uchylono zaskarżone postanowienie. 
Oznacza to, że wpływ w porównaniu z rokiem ubiegłym ukształtował się na 
podobnym poziomie, bowiem w 2019 r. wyniósł on odpowiednio 7 spraw,  
w tym 2 dotyczyły indywidualnych interpretacji przepisów prawa 
podatkowego.  

Spośród spraw dotyczących podatku dochodowego od osób 
prawnych na omówienie zasługuje sprawa o sygn. akt I SA/Bk 434/20. 
Kontroli sądu w tej sprawie została poddana interpretacja indywidualna 
wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, której 
przedmiotem była możliwość uznania utworzonej przez bank rezerwy na 
pokrycie kosztów wierzytelności za koszt uzyskania przychodów na 
podstawie art. 16 ust. 1 ust 26 u.p.d.o.p. W związku z opisanym stanem 
faktycznym skarżący zadał następujące pytanie: Czy rezerwę utworzoną w 
Banku na podstawie obowiązujących przepisów, w związku z ulokowaniem 
przez ten Bank środków w postaci lokaty terminowej w innym Banku 
postawionym następnie w stan upadłości, można zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodu?  

Sąd przyznał rację stanowisku organu wyrażonemu w zaskarżonej 
interpretacji, że wszystkie koszty wymienione w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie 
stanowią najczęściej kosztów podatkowych, jednakże po spełnieniu 
określonych warunków lub też w ramach konkretnie ustalonych limitów 
podatnik może niektóre z nich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. 
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Sąd stwierdził, że użyte przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a 
u.p.d.o.p. pojęcie kredytów (pożyczek) odnosić należy wyłącznie do 
kredytów (pożyczek) udzielonych przez bank tworzący rezerwy (odpisy 
aktualizujące). Nie można stosować tego przepisu do rezerw utworzonych 
na należności stracone w związku z ogłoszeniem upadłości innego 
podmiotu, w którym podmiot tworzący te rezerwy ulokował środki w postaci 
lokaty terminowej, obejmującej koszty utraconej lokaty wraz z odsetkami. 
W przepisach dotyczących rachunkowości bankowej (tworzenia rezerw) 
odróżnia się pojęcia pożyczek/kredytów i skupionych wierzytelności. Od 
2001 r. przepisy te posługują się pojęciem "ekspozycje kredytowe". Pojęcie 
ekspozycji kredytowych obejmuje wszystkie należności banków  
(z wyłączeniem odsetek, także skapitalizowanych). Gdyby ustawodawca 
zamierzał objąć normą art. 16 ust. 1 pkt 26 ustawy, nie tylko kredyt  
i pożyczkę udzieloną przez bank, wówczas posłużyłby się pojęciem 
"ekspozycje kredytowe", do których można by również zaliczyć rezerwę 
utworzoną w okolicznościach niniejszej sprawy. Sąd podkreślił, że aby 
zastosować przewidzianą w art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a u.p.d.o.p. możliwość 
zaliczenia rezerw utworzonych na nieściągalne wierzytelności do kosztów 
podatkowych (czyli tzw. wyłączenie od wyłączenia) spełnione muszą być 
ściśle warunki określone w tym przepisie. Za słusznością takiej tezy 
przemawia okoliczność, że niewystarczające jest samo utworzenie przez 
wymieniony w tym przepisie podmiot, tj. bank - rezerwy, musi to być 
rezerwa utworzona w konkretnym celu, tj. na pokrycie wierzytelności  
z tytułu udzielonego kredytu lub pożyczki. Sąd uznał, że literalne brzmienie 
przepisu nie pozwala na szerokie rozumienie pojęcia "pożyczki", w tym 
objęcia nim zdarzenia "podobnego" do pożyczki, "noszącego cechy" 
pożyczki, czy takiego, do którego na gruncie przepisów prawa cywilnego 
"stosuje się" przepisy o pożyczce. W związku z powyższym, zaliczenie do 
kosztów uzyskania przychodów rezerwy na należność straconą, która nosi 
znamiona pożyczki, ale faktycznie nią nie jest, nie znajduje unormowania  
w obowiązujących przepisach. 

 
5. Sprawy z zakresu podatku akcyzowego 

W 2020 roku nastąpił spadek wpływu spraw o symbolu 6111  
i wyniósł on 85 spraw. Łącznie ze sprawami pozostałymi z poprzedniego 
okresu sprawozdawczego sąd w roku 2020 zakończył 85 spraw, w których 
w zdecydowanej większości skargi oddalił. W 7 przypadkach skargi 
odrzucono, a w jednej uchylono zaskarżone postanowienie. Zaznaczyć 
przy tym trzeba, że przeważająca większość spraw z zakresu podatku 
akcyzowego dotyczyła skarg tego samego skarżącego.  
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Jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, tak też w roku 2020, 
w kategorii spraw oznaczonych symbolem 6111 znakomitą większość 
stanowiły jednolite sprawy, dotyczące określenia należnej kwoty podatku 
akcyzowego, opłaty paliwowej i podatku od towarów i usług od towaru 
nieunijnego w postaci oleju napędowego wprowadzonego na obszar celny 
Unii. Tak jak i w roku ubiegłym, sąd m.in. podkreślał charakter „związania” 
decyzji celnej i podatkowej.  

W sprawach tego samego skarżącego (m.in. o sygn.: I SA/Bk 
622/20, I SA/Bk 122/20, I SA/Bk 14/20, I SA/Bk 722/19) występowała 
sytuacja, gdy kontrolowana decyzja została wydana w następstwie wydania 
decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego stwierdzającej powstanie 
długu celnego i określającej wynikającą z niego kwotę. Sąd, opierając się 
na dorobku orzeczniczym, podkreślał, że w przypadku, gdy dług celny 
został określony w decyzji organu celnego, dopóki ta decyzja jest w obrocie 
prawnym, wynikające z niej ustalenia dotyczące wartości niezbędnych do 
ustalenia podstawy opodatkowania, takie jak: wartość celna towaru, 
pozycja CN, czy cło, nie mogą być weryfikowane w postępowaniu 
podatkowym dla potrzeb prawidłowego określenia należnych podatków  
z tytułu importu towarów.  

Z decyzji celnej determinującej podlegające kontroli 
sądowoadministracyjnej rozstrzygnięcie organu podatkowego wynikało, że 
skarżący usunął paliwo ze środka transportu i zmagazynował je  
w podziemnym zbiorniku, a czynność ta nie była uzasadniona naprawą 
środka transportu, lecz działaniem biznesowym związanym z gospodarką 
paliwami prowadzoną przez skarżącego (używanie tańszego paliwa z 
zagranicy). Skład orzekający podkreślał, że przedsiębiorca, wprowadzając 
na obszar celny Unii towar w postaci oleju napędowego w zbiorniku 
pojazdu i korzystając z warunkowego zwolnienia z należności celnych 
przywozowych, był zobowiązany do przestrzegania warunków udzielonego 
zwolnienia. Poprzez usunięcie paliwa ze zbiornika pojazdu, w którym 
zostało przywiezione i przetankowanie go do podziemnego zbiornika, 
naruszony został warunek udzielonego zwolnienia z należności celnych 
przywozowych. Ustalony w tym kształcie stan faktyczny sąd uznał za 
prawidłowy, zauważając jednocześnie, że sformułowane w skardze zarzuty 
w istocie zmierzały do ponownego rozpoznania sprawy dotyczącej 
powstania z mocy prawa długu celnego w przywozie i określenia kwoty 
długu celnego, a ta okoliczność mogła być wyłącznie przedmiotem 
rozważań organów orzekających w postępowaniu celnym, a nie w 
postępowaniu podatkowym.  
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Inna znaczna grupa orzeczeń, wydanych na skutek skarg tego 
samego skarżącego, dotyczyła określenia wysokości zobowiązania 
podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu naruszenia warunków 
zwolnienia od akcyzy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego 
przeznaczonego do użycia podczas transportu. W sprawach, w których 
oddalono skargi, np. I SA/Bk 172/20, I SA/Bk 444/20, I SA/Bk 716/29, sąd 
zwracał uwagę na praktykę pracowników skarżącego, skutkującą 
naruszeniem warunków zwolnienia od akcyzy paliwa silnikowego 
zakupionego w innym państwie członkowskim i przemieszczonego na teren 
kraju w zbiorniku samochodu. Obowiązkiem kierowców zatrudnionych  
w firmie skarżącego było bowiem dotankowywanie do pełna pojazdów po 
powrocie z trasy i zdawanie samochodów z pełnymi zbiornikami. Przed 
wyjazdem w trasę na Białoruś czy do Rosji kierowcy nie tankowali 
pojazdów do pełna, ponieważ tankowali na Białorusi lub w Rosji. Kierowcy, 
wracając ze „wschodu" tankowali na „wschodzie", a dotankowywali na 
bazie. Działanie skarżącego jednoznacznie naruszyło warunek zwolnienia 
określony w art. 33 ust. 5 pkt 1 i 2 u.p.a. Strona usuwała paliwo ze środków 
transportu, do których zostało zatankowane oraz zmagazynowała je w 
podziemnym zbiorniku. Czynność ta nie była uzasadniona naprawą środka 
transportu, lecz działaniem biznesowym związanym z gospodarką paliwami 
prowadzoną przez skarżącego (rozliczanie kierowców, używanie tańszego 
paliwa zza wschodniej granicy). Tym samym z mocy prawa w stosunku do 
wskazanej ilości paliwa powstało zobowiązanie podatkowe w akcyzie. 

W sprawie I SA/Bk 201/20, w której skargę oddalono, sąd oceniał, 
czy skarżący dokonywał okazjonalnego przywozu towaru (paliwa), który 
korzystałby ze zwolnienia. Sąd poparł ustalenia organu, że skarżący w 
przeciągu miesiąca, dokonał 11 wjazdów z Białorusi na terytorium RP i za 
każdym razem deklarował przywóz na obszar celny UE w pojeździe 
kilkadziesiąt litrów benzyny. Podróże na Białoruś odbywały się regularnie, 
zazwyczaj co 3-4 dni. Strona wyjaśniła, że celem wyjazdów na Białoruś 
było odwiedzanie rodziny i przyjaciółki Skarżący zeznawał, że jeździł na 
Białoruś, aby odwiedzić rodzinę i przy okazji zatankować samochód.  
W toku postępowania nie przedstawił jednak żadnych dowodów 
uzasadniających konieczność częstego przekraczania granicy oraz 
potwierdzających tak duże zapotrzebowanie na paliwo przez pojazd,  
w którym zostało wprowadzone na unijny obszar celny. W celu ustalenia 
długości pobytów podróżnego na Białorusi dokonano analizy danych 
dotyczących godzin przekraczania granicy na kierunku wywozowym oraz 
przywozowym. Wynika z nich, że podróżny we wskazanych w tym 
zestawieniu datach wyjazdów przebywał na Białorusi bardzo krótko. 
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Częstotliwość wyjazdów na Białoruś, ich regularność oraz 
nieuwiarygodnienie przyczyn tych podróży, a także krótkie pobyty za 
granicą wskazywały zdaniem sądu, że skarżący nie dokonywał zakupu 
paliwa „przy okazji pobytu" na terytorium Białorusi, ale udawał się tam tylko 
po to, aby je nabyć. Był to więc wwóz nielegalny, podlegający 
opodatkowaniu. 

Podobnie, jak w sprawie powyższej, sąd orzekał w sprawie I SA/Bk 
654/19. 
 
6. Sprawy dotyczące dopłat do produkcji rolnej, rolnicze renty 
strukturalne 

W sprawach z zakresu dopłat do produkcji rolnej (symbol 6550) 
sąd w 2020 roku rozpoznał łącznie 56 sprawy, w tym na rozprawie 29 
spraw, a na posiedzeniu niejawnym  27 spraw. W roku sprawozdawczym 
do Sądu nie wpłynęły skargi ani nie rozpoznano spraw w zakresie spraw  
o symbolu 6551, związanych z rentą strukturalną. 

W sprawie o sygn. I SA/Bk 214/20 w przedmiocie przyznania 
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2018 rok, sąd 
sformułował tezę, że: „celem płatności jest dofinansowanie do produkcji 
rolnej, pomoc rolnikom, którzy faktycznie użytkują będące w ich posiadaniu 
grunty rolne, a nie tylko są formalnymi posiadaczami gruntów, co do 
których wnioskują o dopłaty. Bezumowne korzystanie z gruntu a także 
wykonywanie za zgodą podmiotu mającego tytuł prawny do tego gruntu 
określonych prac na gruncie, który podmiot ten jednocześnie użytkuje 
rolniczo, nie powoduje, że grunt ten staje się przedmiotem współposiadania 
w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r.  
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, podmiotu 
uprawnionego i tego, który wykonuje prace o charakterze agrotechnicznym 
za przyzwoleniem podmiotu uprawnionego”. 

Z kolei w sprawie o sygn. I SA/Bk 93/20 sąd uchylając zaskarżoną 
decyzję stwierdził, że przyjęcie przez organ, że dla zastosowania  
20-procentowej sankcji, o której mowa w § 38 ust. 6 (w obecnym brzmieniu 
uregulowanie te znajduje się w § 38 ust. 8) rozporządzenia 
rolnośrodowiskowego wystarczające jest stwierdzenie, że skarżąca nie 
zachowała na terenie gospodarstwa powierzchni trwałych użytków 
zielonych w roku 2014 (co wynika z kontroli przeprowadzonej w tymże 
roku), należy uznać za przejaw zastosowania rozszerzającej  
i nieuprawnionej wykładni analizowanych regulacji. Sankcja może być 
stosowana jedynie w roku, w którym działanie beneficjenta wyczerpało 
znamiona deliktu administracyjnego, tj. w którym stwierdzono uchybienie 
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polegające na niezachowaniu występujących w gospodarstwie rolnym  
i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków 
zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo.  
Z kolei rolnik, który zmniejszył obszar, na jakim powinien realizować przez 
określony czas zobowiązanie rolnośrodowiskowe, co do zasady ma 
obowiązek zwrócić przyznaną mu z tego tytułu płatność rolnośrodowiskową 
także za lata wcześniejsze (§ 39 ust. 2 pkt 2). Sąd stwierdził, że art. 18 ust. 
1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 65/2011 nie można interpretować  
w oderwaniu od art. 18 ust. 2 tego aktu. 

W sprawie o sygn. I SA/Bk 160/20 w przedmiocie odmowy 
przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 
2017 r. sąd uchylając decyzję organu odwoławczego stwierdził, że art. 32 
ust. 2 lit. b) rozporządzenia 1307/2013 definiuje, czym jest „kwalifikujący 
się hektar". Powołany przepis nie posługuje się jednak pojęciem 
„wygaśnięcie zobowiązania rolnika", lecz sformułowaniem „w okresie,  
w którym mają zastosowanie odnośnie zobowiązania danego rolnika". Sąd 
wywiódł, że jeśli zdaniem organu, niespełnienie przesłanek tego przepisu 
skutkuje wygaśnięciem zobowiązania rolnika, to powinien skarżącemu 
wyjaśnić, z czego to wynika. Skarżący powinien wiedzieć, dlaczego organ 
w taki sposób interpretuje dany przepis. 

Warta odnotowania jest też sprawa II SA/Bk 513/20, w której sąd 
uchylił decyzję organu odwoławczego oraz decyzję ją poprzedzającą  
w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2018. Skład 
orzekający uznał, że w postępowaniu w sprawie przyznania płatności nie 
stosuje się art. 81 k.p.a., co oznacza, że można oprzeć rozstrzygnięcie na 
dowodach, co do których strona się nie wypowiedziała. Strony oraz inne 
osoby uczestniczące w postępowaniu są obowiązane przedstawiać 
dowody oraz dawać wyjaśnienia, co do okoliczności sprawy zgodnie  
z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu 
spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne (art. 21 ust. 
3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich). Jednakże w tak specyficznej sytuacji z jaką mamy do 
czynienia w tej sprawie, mianowicie złożenie „pustego" wniosku 
kontynuacyjnego, zdaniem sądu, organ powinien działać z urzędu, aby  
w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć zgromadzony materiał 
dowodowy (art. 21 ust. 2 pkt 2). Organ natomiast nie gromadził materiału 
dowodowego celem wyjaśnienia rozbieżności między wnioskiem złożonym 
na rok 2018 (kontynuacyjnym) a wnioskami składanymi w latach 
poprzednich, czym naruszył powoływany powyżej przepis. 



57 
 

W sprawie o sygn. I SA/Bk 789/20 sąd uwzględniając wytyczne 
NSA przyjął m.in., że organ naruszył § 39 ust. 5 rozporządzenia 
rolnośrodowiskowego, bowiem dokonał wyliczenia kwoty zwrotu, 
wykorzystując ustaloną przez siebie "stawkę uśrednioną", w której zawarta 
jest część kosztów transakcyjnych. Zdaniem sądu strona skarżąca słusznie 
zauważyła, że zmniejszenie powierzchni zobowiązania 
rolnośrodowiskowego w roku 2013 o łączną powierzchnię nie 
spowodowało, że powierzchnia gruntów deklarowanych w 2012 
zmniejszyła się na tyle, że znajduje się w przedziale powierzchniowym, dla 
którego koszty transakcyjne będą miały wartość mniejszą niż przyznane 
stronie skarżącej  w 2012 r. 

W sprawie o sygn. I SA/Bk 707/19 w przedmiocie przyznania 
płatności ekologicznej na rok 2018 r., sąd oddalając skargę zaznaczył, że 
przepisy rozporządzenia ekologicznego uzależniają przyznanie płatności 
nie tylko od faktu posiadania odpowiednich zwierząt, ale również 
właściwego udokumentowania tegoż faktu – czy to niezbędnymi 
zaświadczeniami czy też ujęciem tych zwierząt w odpowiednich rejestrach 
lub wykazach (§ 9 ust. 9 rozporządzenia). W przedmiotowej sprawie 
skarżący, mimo iż uzyskał zaświadczenie z Wojewódzkiego Związku 
Hodowli Koni o liczbie posiadanych koni, to jednak nie przedłożył tegoż 
zaświadczenia właściwemu organowi w terminie do 31 października 2018 
r., a zatem nie spełnił warunku wynikającego z § 9 ust. 12 rozporządzenia 
ekologicznego. Sąd stwierdził zatem, że skarżący, mimo iż posiadał  
w 2018 r. konie, to nie udokumentował powyższego faktu, w wymaganej 
przepisami rozporządzenia ekologicznego formie i terminie. Niewypełnienie 
powyższego obowiązku skutkowało pozbawieniem skarżącego części 
płatności ekologicznej, w tym kwoty przeznaczonej na refundację kosztów 
transakcyjnych. Ponadto sąd stwierdził, że termin z § 9 ust. 12 
rozporządzenia ekologicznego jest terminem procesowym. Oznacza to, że 
w przedmiotowej sprawie, przedłożenie przez skarżącego zaświadczenia 
organowi po terminie było bezskuteczne i nie mogło wywrzeć żadnego 
skutku w jego sytuacji procesowej. Skoro skarżący na etapie postępowania 
administracyjnego nie wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do 
dokonania tejże czynności procesowej, organy ARiMR nie miały podstaw 
do uwzględnienia nadesłanego zaświadczenia, przy ustalaniu stanu 
faktycznego w sprawie i jego oceny. 

Warte odnotowania są też sprawy o sygn. I SA/Bk 669/19 i I SA/Bk 
670/19, w których sąd oddalając skargi stwierdził, że w orzecznictwie 
sądów administracyjnych zasadnie podkreśla się, że: w sytuacji 
stwierdzenia przez organ administracyjny rozpoznający wnioski o dopłaty, 
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że powierzchnia deklarowana we wniosku różni się od powierzchni 
zatwierdzonej, różnice mogą zostać stwierdzone w trakcie kontroli 
przeprowadzonej na miejscu bądź kontroli administracyjnej (art. 138 ust. 1 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004), dla potrzeb której 
wykorzystywać można techniki skomputeryzowanego systemu informacji 
geograficznej (GIS) polegające na ortoodwzorowaniu lotniczym lub 
satelitarnym. Uzyskane w drodze jednego lub drugiego rodzaju kontroli 
wyniki mają równoprawne znaczenie, co oznacza, że skontrolowanie  
i ustalenie powierzchni rzeczywistej do dopłaty przy użyciu systemu 
komputerowej identyfikacji jest wystarczające i nie ma potrzeby 
weryfikowania otrzymanego wyniku poprzez kontrolę na miejscu lub 
zestawiania go z danymi z ewidencji gruntów. 

 
7. Sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty 
skarbowej oraz innych podatków i opłat 

W 2020 roku wpływ spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych, 
podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
opłaty skarbowej oraz innych podatków i opłat ukształtował się na poziomie 
124 spraw, z czego większość stanowiły sprawy dotyczące podatku od 
nieruchomości – 73 sprawy. Oznacza to, że wpływ w porównaniu z rokiem 
ubiegłym był podobny, bowiem w 2019 r. kształtował się on odpowiednio 
na poziomie 116 spraw, w tym 80 dotyczyło podatku od nieruchomości.  

W 2020 r. załatwiono łącznie 130 spraw dotyczących tej tematyki,  
z tego w 70 sprawach skargi zostały oddalone, w 15 sprawach uchylono 
zaskarżone decyzje lub akty, w 16 odrzucono skargi, zaś w jednym 
przypadku umorzono postępowanie. W 32 przypadkach stwierdzono 
nieważność zaskarżonego aktu.  

Należy odnotować znaczny odsetek spraw z tego zakresu, w 
których stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu w całości lub w części 
(32 sprawy). Przedmiotem zaskarżonych aktów w znacznej części był 
wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenie stawki tej opłaty zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1994 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1454 ze zm. – dalej jako: "u.c.p.g."). Uprawnienie do podjęcia uchwały  
w tym przedmiocie przysługuje radzie gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 
15 u.s.g. oraz art. 6j ust. 2 i 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. Jednak zdaniem 
skarżących w tych sprawach, tj. właściwych miejscowo prokuratorów, 
korzystających z uprawnienia do wniesienia skargi określonego w art. 50 § 
1 p.p.s.a., zaskarżone w poszczególnych sprawach uchwały odpowiednich 
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rad gmin istotnie naruszały prawo. Stan faktyczny w poszczególnych 
sprawach przedstawiał się podobnie. Właściwa rada gminy podejmowała 
uchwałę w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 
za metodę obierając w znacznej części omawianych spraw tę określoną  
w art. 6j ust. 2 u.c.p.g., tj. od gospodarstwa domowego, jednocześnie 
dokonując rozróżnienia w zakresie stawek opłat w zależności od liczby 
osób w gospodarstwie domowym czy też wielkości gospodarstwa 
domowego.  

W niektórych sprawach uchwały rad gmin zawierały również 
definicję pojęcia „gospodarstwo domowe”. W poszczególnych wyrokach  
w tego typu sprawach sąd orzekał podobnie, dostrzegając, że w przypadku 
wyboru metody ustalenia opłaty „od gospodarstwa domowego” rada gminy 
nie jest uprawniona do różnicowania stawek opłat w zależności od liczby 
osób w gospodarstwie domowym. Podobnie negatywnie ocenił sąd 
formułowanie przez rady gmin w poszczególnych zaskarżonych uchwałach 
definicji pojęcia gospodarstwa domowego wskazując, że rada gminy nie 
jest do tego uprawniona, gdyż u.c.p.g. nie zawiera delegacji do utworzenia 
definicji gospodarstwa domowego czy też formułowania kryteriów 
różnicowania gospodarstw domowych ze względu na liczbę osób 
wchodzących w jego skład. Z tego względu linia orzecznicza Sądu  
w sprawach z tego zakresu wyróżnia się jednolitością zaprezentowanych 
poglądów, a w konsekwencji również wydawanych rozstrzygnięć, tj. 
stwierdzenia nieważności uchwały w całości lub w części. Nieważność  
w całości lub w części sąd stwierdzał w zależności od uznania czy 
zaskarżona uchwała jest wadliwa jedynie w części czy też zakres 
unormowań dotkniętych nieważnością jest na tyle znaczny, że zaskarżona 
uchwała nie mogłaby funkcjonować w obrocie prawnym. 

Należy też odnotować sprawę o sygn. akt I SA/Bk 131/20, w której 
zaskarżona została przez Prokuratora Regionalnego uchwała Rady Miasta 
w przedmiocie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego 
białostockiej komunikacji miejskiej. Sąd zgodził się co prawda ze stroną 
skarżącą, że zapis podkreślający charakter wskazanych w uchwale cen 
jako maksymalnych powinien znaleźć się w uchwale, a jego brak stanowi 
pewnego rodzaju niedoskonałość i niedookreśloność formalną. Niemniej 
jednak, skład orzekający przeanalizował charakter zarzucanego naruszenia 
w kontekście jego istotności dla interpretacji treści zaskarżonej uchwały 
oraz skutków, jakie wywarłoby m.in. ewentualne uwzględnienie skargi. Sąd 
zwrócił również uwagę na same przepisy wskazane jako podstawa 
podjęcia spornej uchwały. Wśród nich wymieniony został m.in. przepis 
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kompetencyjny art. 50a ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, do 
którego w sposób bezpośredni odwołuje się art. 50b tej ustawy. Powołanie 
się na ten przepis w podstawie prawnej aktu niejako legitymuje 
interpretowanie wskazanych dalej zapisów dotyczących cen jako cen 
maksymalnych. Trudne byłoby bowiem przyjęcie jakiegokolwiek innego 
sposobu ich rozumienia. Nawiązując do powyższych wywodów 
dotyczących naruszeń prawa, przemawiających za stwierdzeniem 
nieważności uchwały, skład orzekający wskazał, że w sprawie 
bezsprzecznie doszło do naruszenia prawa, ale naruszenie to w kontekście 
wszystkich okoliczności związanych ze sprawą należy uznać za nieistotne, 
i tym samym niebędące podstawą do stwierdzenia nieważności aktu. 

Wśród spraw dotyczących tematyki podatku od nieruchomości na 
szczególną uwagę zasługuje m. in. sprawa rozstrzygnięta wyrokiem z dnia 
4 marca 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 70/20, w której sąd poddał ocenie 
prawidłowość interpretacji indywidualnej w przedmiocie podatku od 
nieruchomości. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku o wydanie 
interpretacji indywidualnej sprowadzał się do opisania urządzeń 
technicznych zlokalizowanych na nieruchomościach skarżącego,  
w związku z którymi skarżący powziął wątpliwość co do tego czy będą one 
podlegać podatkowi od nieruchomości. Opisane urządzenia techniczne to 
kontenerowa stacja transformatorowa oraz stacja sprzężonego powietrza,  
z których pierwsze urządzenie zostało posadowione na misie 
fundamentowej, zaś drugie na płycie z polbruku. W związku z powyższym 
skarżący zadał pytanie czy opisane w stanie faktycznym urządzenia 
techniczne będą podlegać podatkowi od nieruchomości. Sąd stwierdził, że 
organ interpretacyjny rozszerzył stan faktyczny i objął postępowaniem 
elementy, których nie było we wniosku strony. W stanie faktycznym strona 
nie wskazała bowiem czy urządzenia techniczne stanowią część sieci 
technicznej. Jeżeli zdaniem organu okoliczność ta miała istotne znaczenie 
dla dokonania przez organ oceny prawnej, to powinien on wystosować 
dodatkowe pytania do skarżącego, celem pełnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego, czego organ nie uczynił. Sąd zwrócił również uwagę, że oba 
urządzenia organ potraktował w zaskarżonej interpretacji indywidualnej tak 
samo, choć jedno z nich było posadowione na fundamencie, drugie 
natomiast na płycie typu polbruk. W związku z powyższym sąd wskazał 
organowi, by ten wziął pod uwagę stanowisko i wytyczne sądu w tym 
zakresie. Sąd uznał, że konieczne okazało się uchylenie zaskarżonej 
interpretacji, wskazując, że doszło do naruszenia art. 14b § 3 oraz art. 14c 
o.p. 
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Za warty uwagi należy również uznać wyrok z dnia 9 września 
2020 r., sygn. akt I SA/Bk 166/20, który dotyczył opodatkowania podatkiem 
od nieruchomości wiaty na opakowania. Spór w sprawie koncentrował się 
na określeniu czy w realiach tej sprawy wiatę należącą do skarżącej winno 
się uznać za budowlę, jak wskazała w deklaracji podatkowej skarżąca czy 
też jako budynek jak stwierdził organ w zaskarżonej decyzji. Sąd uznał, że 
organ właściwie wyłożył znaczenie wydzielenia obiektu budowlanego  
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Pomimo dokonania 
prawidłowej wykładni przepisów definiujących budynek na potrzeby 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości, doszło jednakże do 
naruszenia art. 1a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 u.p.o.l. poprzez ich niewłaściwe 
zastosowanie. Organ podatkowy pominął bowiem, że w stanie faktycznym 
sprawy obiekt budowlany miał wyłącznie jedną kondygnację. Brakujące 
przegrody budowlane, zwłaszcza z uwagi na nieregularny kształt obiektu, 
uniemożliwiały zatem określenie jego obrysu poprzez posłużenie się 
obrysem wyższej kondygnacji. Ponadto organ nie wskazał zasad obliczenia 
powierzchni użytkowej obiektu, którego granice nie zostały wyznaczone  
w sposób wyraźny. Mając powyższe na uwadze, sąd zauważył, że w 
przedmiotowej sprawie obiekt spornej wiaty posiada tylko jedną ścianę 
murowaną. Dwie przegrody z blachy falistej i panele z siatki trudno uznać 
za przegrodę budowlaną wydzielającą obiekt z przestrzeni, mogą one 
stanowić co najwyżej ogrodzenie obiektu. Nie są z nim bowiem 
konstrukcyjnie połączone. O ile w orzecznictwie wskazuje się, że przegroda 
nie zawsze musi być ścianą, to jednak przyjmuje się, że nawet jeśli nie 
stanowi jednolitej powierzchni, powinna móc strukturalnie pełnić rolę 
ściany. Musi zatem stanowić integralną część konstrukcji budynku. Takiej 
roli nie mogą spełnić panele z siatki czy elementy blachy falistej.  
W związku z tym sąd uchylił decyzję organu i stwierdził, że organ powinien 
wziąć pod uwagę wskazania sądu i dokonać prawidłowej subsumcji art. 1a 
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 u.p.o.l. przy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 
"wiaty na opakowania". 

Wśród rozstrzygnięć wydanych w sprawach dotyczących podatku 
od nieruchomości wyróżnić należy także sprawy o sygn. akt I SA/Bk 
603/20, I SA/Bk 604/20 oraz I SA/Bk 605/20. Rozpoznawane sprawy nie 
różniły się od siebie zasadniczo stanem faktycznym prócz faktu, że 
dotyczyły decyzji w przedmiocie podatku od nieruchomości za – 
odpowiednio – 2014, 2015 oraz 2016 rok. Jednak we wszystkich tych 
spraw kwestia sporna i zarazem kluczowa dla rozpatrzenia sprawy była 
tożsama. W sprawach tych bowiem spór dotyczył opodatkowania parkingu 
oraz wiat na wózki sklepowe i wiaty autobusowej. Sąd m.in. poddał swoim 
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rozważaniom ocenę wiat na wózki sklepowe z punktu widzenia możliwości 
ich uznania za obiekty małej architektury. Sąd stwierdził, że ani z protokołu 
oględzin, ani z wydanych w sprawie decyzji nie wynika jednak to, jakie są 
bezwzględne wymiary każdej z czterech wiat tj. ich wysokość, szerokość  
i długość. Brak ten uniemożliwia pełną ocenę, czy sporne wiaty spełniają 
kryterium "niewielkości", a w konsekwencji, czy dany obiekt może zostać 
potraktowany jako obiekt małej architektury. Organy obu instancji uznając, 
że obiekty te nie są obiektem małej architektury, pominęły zarówno kwestię 
bezwzględnych wymiarów wiat, jak też nie rozważyły czy otoczenie,  
w jakim się one znajdują oraz sposób wykonania pozwalają uznać je za 
obiekt małej architektury. Zatem do kwalifikacji danego obiektu 
budowlanego konieczna jest dokładna ocena cech konstrukcyjnych 
obiektów, ale też wielkości, natomiast w decyzjach organów podatkowych 
brak jest odniesień do rozmiaru wiat na wózki sklepowe, tj. czynników 
kluczowych do kwalifikacji tych obiektów na gruncie u.p.b. i u.p.o.l.  
W związku z powyższym sąd uznał, że organ w kolejno zaskarżonych 
decyzjach dopuścił się naruszenia przepisów postępowania odnośnie 
ustalenia kwalifikacji wiat na wózki sklepowe. 

 
8. Sprawy z zakresu prawa celnego 

W 2020 r. nastąpił wzrost wpływu spraw o symbolu 6300 i wyniósł 
on 256 spraw (repertorium SA). Łącznie ze sprawami pozostałymi  
z poprzedniego okresu sprawozdawczego sąd w 2020 r. zakończył 257 
spraw. 

Znaczącą grupę spraw stanowiły jednorodne sprawy ze skarg tego 
samego skarżącego, dotyczące powstania z mocy prawa długu celnego  
w przywozie oraz określenia kwoty należności celnych przywozowych w 
odniesieniu do oleju napędowego wprowadzonego na obszar celny Unii w 
zbiorniku pojazdu, a następnie usuniętego ze zbiornika tego pojazdu. Stany 
faktyczne w niniejszych sprawach były analogiczne. Kierowcy zatrudnieni w 
firmie skarżącego tankowali podczas podróży służbowych np. na Białoruś  
i do Rosji olej napędowy, który przewozili w zbiornikach pojazdów. Po 
powrocie do Polski olej zlewali do zbiorników znajdujących się na terenie 
siedziby firmy. Skarżący, wprowadzając na obszar celny Wspólnoty towar 
w postaci oleju napędowego w zbiornikach pojazdów i korzystając  
z warunkowego zwolnienia z należności celnych przywozowych, o którym 
mowa w art. 41 oraz art. 107-110 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 
z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień 
celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10 grudnia 2009 r.) był zobowiązany do 
przestrzegania warunków zwolnienia z tych należności. Poprzez usunięcie 
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paliwa ze zbiornika pojazdu i przetankowanie do zbiornika znajdującego się 
w miejscu siedziby firmy naruszył jednak warunek tego zwolnienia, co 
stwierdzał sąd, oddalając skargi (np. wyroki o sygn.: I SA/Bk 566/20,  
I SA/Bk 378/20, I SA/Bk 196/20, I SA/Bk 123/20). 

W grupie spraw WSA w Białymstoku, w trybie autokontroli, 
uwzględnił skargi kasacyjne złożone przez stronę skarżącą i uchylił 
wcześniej wydane przez siebie (w 2019 r.) wyroki oraz zaskarżone decyzje 
(np. I SA/Bk 275/19, I SA/Bk 278/19, I SA/Bk 281/19, I SA/Bk 285/19).  

Sprawy te dotyczyły dokonania oceny zasadności złożonego 
wniosku przez skarżącego o dokonanie korekty zgłoszenia celnego, która 
skutkuje zmianą klasyfikacji taryfowej zaimportowanego towaru, a co za 
tym idzie, stawki celnej. W zaskarżanych decyzjach organ stwierdzał, że 
towar będący przedmiotem postępowania został precyzyjnie określony 
odnośnie procentowego udziału poszczególnych jego składników. Udział 
procentowy poszczególnych gazów w mieszaninie węglowodorów 
gazowych został określony w certyfikacie jakości wydanym przez 
producenta towaru, a składnikiem nadającym mieszaninie zasadniczy 
charakter jest propan. W uchylonych później orzeczeniach, WSA przyznał 
rację organowi i wskazał, że skoro organom udało się ustalić składnik 
nadający mieszaninie zasadniczy charakter (propan) w oparciu o opinię 
Laboratorium Celnego to możliwe było zastosowanie reguły 3b ORINS, 
pozwalającej dla mieszaniny kroplonych węglowodorów gazowych 
zastosować kod CN właściwy dla składnika, który nadaje jej zasadniczy 
charakter (tu: propan), a nie jak postulował skarżący – reguły 3c.  

WSA w Białymstoku uznał jednak za uzasadniony powołany w 
skardze kasacyjnej zarzut w przedmiocie naruszenia przepisów 
postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 187 § 1, 
art. 191 oraz art. 197 § 1 o.p. w związku z art. 73 ust. 1 Prawa celnego. 
Naruszenie przepisów postępowania polegało na tym, że sąd nie uchylił 
decyzji DIAS i oddalił skargi, podczas gdy decyzja DIAS winna być 
uchylona, gdyż została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, 
które miało istotny wpływ na wynik sprawy. W szczególności DIAS 
naruszył, a WSA, kontrolując decyzję DIAS, zaakceptował naruszenie art. 
191 o.p. w związku z art. 73 ust. 1 Prawa celnego, przez błędną ocenę 
zebranego w sprawie, ale niepełnego materiału dowodowego. Sąd 
podniósł, że DIAS dysponował informacją o składzie procentowym 
mieszaniny LPG będącej przedmiotem postępowania, lecz nie dysponował 
informacją o właściwościach mieszaniny LPG.  

Kluczowy dla niniejszych spraw był wyrok TSUE z 26 maja 2016 r., 
sygn. C-286/15, który zdaniem sądu powinien mieć zastosowanie również 
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do zgłoszeń celnych z okresu poprzedzającego jego opublikowanie. Sąd, 
interpretując stanowisko TSUE zawarte w powyższym orzeczeniu, 
uznawał, że nie w każdym przypadku, gdy propan lub butan nie występują 
w czystej postaci mamy do czynienia z mieszaniną gazów, którą należy 
klasyfikować według reguły 3 lit. c) ORINS. Dopiero w razie ustalenia, że: (-
) wszystkie składniki mieszaniny gazów, nadają jej łącznie jej zasadniczy 
charakter, (-) nie można ustalić składnika, który mieszaninie tej nadaje jej 
zasadniczy charakter, oraz (-) nie jest możliwe ustalenie dokładnej ilości 
poszczególnego składnika omawianego GPL - domniemanie, zgodnie z 
którym substancją, która nadaje produktowi jego 70 zasadniczy charakter 
w rozumieniu reguły 3 list. b) wspomnianych reguł ogólnych, jest 
substancja, której ilość procentowa jest najwyższa w tej mieszaninie, nie 
może zostać zastosowane. Jednak, co do zasady jeżeli można ustalić 
składnik, który mieszaninie nadaje zasadniczy charakter, reguła 3 lit. b) 
winna być stosowana. W tym zakresie należy mieć też na uwadze reguły  
1 i 6 ORINS. 

W rozpatrywanych sprawach organ uznawał, że skoro można 
wskazać ten element w mieszaninie węglowodorów, który nadaje jej 
zasadniczy charakter, to do ustalenia właściwej klasyfikacji taryfowej 
towaru należy zastosować reguły 1, 3b i 6 ORINS. A co za tym idzie, po ich 
zastosowaniu, niewłaściwe dla przedmiotowego towaru jest zastosowanie 
kodu CN 27111900, o którego zastosowanie wnosił skarżący. Skład 
orzekający wskazywał jednak, że organ nie dokonał rzetelnej oceny 
uzyskanej w niniejszej sprawie opinii biegłego, wiążącej się z ww. 
certyfikatem, a uznał ją za kompletną, jednoznaczną i wyczerpującą,  
w istocie nie sprawdzając na jakich przesłankach biegły oparł swoje 
wnioski, nie weryfikując prawidłowości jego rozumowania oraz nie 
dostrzegając, że nie uwzględnia ona wszystkich składników mieszaniny. 
Sąd, uchylając zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję podniósł 
konieczność uzupełnienia przez organ materiału dowodowego, dopuścił 
także możliwość powołania biegłego do sporządzenia kolejnej opinii. 

Sprawa I SA/Bk 566/20 dotyczyła powstania długu celnego, w myśl 
art. 79 ust. 1 lit. c UKC, w związku z przewiezieniem w zbiorniku paliwa o 
charakterze handlowym. Analizie podlegało, czy skarżący uprawniony był 
do zwolnienia paliwa z należności przywozowych (wykorzystanie na własne 
potrzeby podróżnego lub przewóz okazjonalny). Zdaniem składu 
orzekającego nie można było dać wiary argumentom prezentowanym  
w toku całego postępowania przez skarżącego. Sąd wskazał, że w celu 
potwierdzenia wiarygodności tak dużego zapotrzebowania na paliwo przez 
skarżącego organ dokonał analizy przeciętnego zużycia paliwa w pojeździe 
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takim jakim dysponował skarżący Z analizy tej wynikało, że w okresie od  
13 marca 2018 r. do 11 marca 2019 r. samochód należący do skarżącego 
przejechał 16864 km, co daje średnio w skali miesiąca 1405 km. Przy 
zużyciu paliwa 6,7 l na 100 km zapotrzebowanie na paliwo kształtuje się na 
poziomie ok. 94 litrów miesięcznie. W okresie od 13 listopada do  
11 grudnia 2018 r. skarżący sprowadził do kraju 826 litrów oleju 
napędowego, co stanowiło ośmiokrotność zapotrzebowania na cele 
własne. Wprowadzone na obszar celny Unii paliwo w ilości 826 litrów jest 
niewspółmiernie wysokie w stosunku do zapotrzebowania skarżącego w 
powyższym okresie. Zdaniem sądu, okoliczność tą trafnie ocenił organ, 
wskazując, że podstawowym celem podróży skarżącego na Białoruś był 
zakup paliwa, który nie nosił cech okazjonalnego, tj. wykonywanego przy 
okazji podróży mającej inny cel niż zaopatrzenie się w paliwo. Bardzo krótki 
czas wizyt na Białorusi, ale także ich częstotliwość w sposób oczywisty 
przeczyły wyjaśnieniom skarżącego o odwiedzinach u znajomych lub 
rodziny.  

Podobnych ocen sąd dokonywał m.in. w sprawach: I SA/Bk 154/20, 
I SA/Bk 644/19, I SA/Bk 535/19. 

W sprawach I SA/Bk 228/20 i I SA/Bk 229/20 kwestią sporną była 
odmowa wypłaty odsetek od zwróconej kwoty należności celnych  
w związku ze zmianą klasyfikacji taryfowej importowanego towaru.  

W przedmiotowych sprawach zgłoszenie celne zostało przyjęte bez 
weryfikacji i, zgodnie z art. 71 ust. 2 Wspólnotowego kodeksu celnego, 
przepisy regulujące dopuszczenie do obrotu importowanego towaru zostały 
zastosowane na podstawie danych zadeklarowanych przez zgłaszającego, 
zawartych w zgłoszeniu celnym. Organ celny przyjął deklarację importera, 
który samodzielnie dokonał klasyfikacji importowanej mieszaniny LPG do 
kodu Nomenklatury Scalonej. Skarżąca wystąpiła do organu z wnioskiem  
o sprostowanie zgłoszenia celnego w zakresie klasyfikacji taryfowej towaru, 
stawki celnej i kwoty naliczonych należności celnych oraz zwrot 
nadpłaconej kwoty długu celnego wraz z odsetkami. W uzasadnieniu 
wskazała na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 26 maja 
2016 r. w sprawie C-286/15 oraz z 18 stycznia 2017 r. w sprawie C-365. 

Sąd oddalił skargi. W uzasadnieniu podnosił za organem, że  
w wyroku w sprawie C-365/15 dokonano wykładni nieobowiązujących 
obecnie przepisów WKC. W świetle obowiązujących wówczas art. 241 
WKC oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1169 ze zm.) wypłata odsetek od zwróconych 
należności celnych możliwa była w sytuacji zaistnienia błędu organu 
celnego przy jednoczesnym braku przyczynienia się dłużnika do powstania 
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błędu. W przedmiotowej sprawie nie wystąpiły przesłanki określone w art. 
67 ust. 1 Prawa celnego, warunkujące zapłatę odsetek od zwracanych 
należności celnych, bowiem w przedmiotowej sprawie nie sposób przyjąć, 
że zadeklarowanie przez zgłaszającego towaru do określonego  
w zgłoszeniu celnym kodu CN było wynikiem błędu organu celnego. Nie 
badał on bowiem treści tego zgłoszenia, ani też w żaden sposób w nią nie 
ingerował. Mógł natomiast w określonym czasie je zweryfikować. Sąd 
zauważył, że w wyroku w sprawie C-365/15 Trybunał odniósł się do 
przepisów WKC. Wypłata odsetek uzależniona była od dwóch warunków: 
przepisy kodeksu nie wykluczają zwrotu odsetek oraz stwierdzenia, że 
należności zostały pobrane niezgodnie z prawem Unii. W przedmiotowej 
sprawie zaś podstawę odmowy wypłaty odsetek stanowił art. 116 ust 6 
UKC, który wyklucza ich wypłatę w sytuacji innej niż opóźnienie w realizacji 
orzeczonego zwrotu cła. W opinii sądu nie może zostać uznana za 
naruszenie prawa Unii praktyka klasyfikacyjna zgodna z zaleceniami 
Komitetu Kodeksu Celnego podjętymi na posiedzeniu w dniach 11-13 
marca 2009 r., które dotyczyły klasyfikacji mieszaniny skroplonego gazu 
propan-butan do kodu CN 2711 12 97 lub do kodu CN 2711 13 97  
w zależności od procentowej przewagi jednego z wyżej wymienionych 
składników w oparciu o regułę 1, 3b) i 6 Ogólnych Reguł Interpretacji 
Nomenklatury Scalonej. 

Grupa spraw (m.in. I SA/Bk 394/20, I SA/Bk 438/20) dotyczyła 
dopuszczenia do obrotu folii tytoniowej, wytworzonej na terytorium Francji  
z tytoniu objętego procedurą uszlachetniania czynnego.  

Sąd zauważył, że skarżąca spółka, wskazując w polu 44 
zgłoszenia na dokument informacyjny INF1 i wypełniając pole 47, ubiegała 
się o objęcie jej procedurą opisaną w art. 86 ust. 3 UKC tj. o określenie 
kwoty należności celnych przywozowych na postawie klasyfikacji taryfowej, 
wartości celnej, ilości, rodzaju i pochodzenia towarów objętych procedurą 
uszlachetniania czynnego w dnu przyjęcia zgłoszenia celnego dotyczącego 
tych towarów. Pomimo jednak umieszczenia w polu nr 44 zgłoszenia 
celnego kodu 10800 właściwego dla zakończenia procedury 
uszlachetniania czynnego oraz w polu 47 kwoty cła właściwej dla 
przywiezionego w celu uszlachetniania czynnego surowca, zgłaszający 
pozostałe pola wypełnił w sposób właściwy dla naliczenia cła zgodnie  
z metodą przewidzianą w art. 85 ust. 1 UKC, czyli właściwą dla elementów 
kalkulacyjnych z dnia dopuszczenia do obrotu towarów (pola nr: 22 – kurs 
waluty, 31 – opis towaru, 33 – kod towaru, 37 – procedura, 47 – podstawa 
opłaty). Dlatego też, z uwagi na występujące w złożonym zgłoszeniu 
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celnym nieprawidłowości, organ słuszne zdecydował się przeprowadzić 
jego weryfikację. 

Skład orzekający zauważył, że art. 86 ust. 3 UKC jest przepisem 
szczególnym, stosowanym na wniosek zgłaszającego produkty 
przetworzone po procedurze uszlachetniania czynnego i po spełnieniu 
szeregu warunków przewidzianych w przepisach. Dla zastosowania 
procedury, zgodnie z tą regulacją, organ musi znać klasyfikację taryfową, 
wartość celną, ilość, rodzaj i pochodzenie towarów objętych procedurą 
uszlachetniania czynnego, obowiązujących w dniu przyjęcia zgłoszenia 
celnego dotyczącego tych towarów. Wbrew twierdzeniom strony skarżącej, 
nie jest wystarczające posiadanie informacji o wysokości należności 
celnych, lecz konieczne jest wskazanie również elementów kalkulacyjnych 
składających się na wysokość kwoty należności celnych, w tym wartości 
celnej towaru. Jednocześnie, przepis nie zawiera ograniczeń co do tego,  
w jaki sposób poszczególne elementy zostaną przez stronę wykazane.  
Z jednej strony prawdziwość tych danych nie powinna budzić wątpliwości 
organu, z drugiej jednak strona nie powinna ponosić negatywnych 
konsekwencji, jeśli określone dane nie zostaną przez organ sporządzający 
dokument zawarte w dokumencie. 

W realiach rozpatrywanych spraw strona skarżąca przedstawiała 
organowi niekompletne dokumenty INF1, niestanowiące integralnej całości. 
W związku z tym organ powziął, słuszne zdaniem sądu, wątpliwości co do 
wiarygodności tych dokumentów. W przypadku więc, gdy zgłaszający nie 
posiada informacji o wartości celnej towaru przywiezionego do 
przetworzenia, nie jest on w stanie dokonać prawidłowo zgłoszenia celnego 
do procedury dopuszczenia do obrotu produktu przetworzonego  
z zastosowaniem metody przewidzianej w art. 86 ust. 3 UKC. 
 
9. Sprawy z zakresu stosowania ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020 

W 2020 roku wpływ spraw rejestrowanych w repertorium SA pod 
symbolem 6559 ukształtował się na poziomie 17 spraw. Sąd zakończył  
w tym okresie sprawozdawczym 18 spraw (wliczając w to także sprawy 
rejestrowane przed 2020 r.). W 13 sprawach skargę oddalono, w 2 
odrzucono, w 1 stwierdzono, że ocena projektu została przeprowadzona w 
sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik 
oceny, zaś w 2 uchylono zaskarżone rozstrzygnięcie i poprzedzające jego 
wydanie rozstrzygnięcie pierwszej instancji. 
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W omawianej kategorii spraw sąd rozpoznawał m.in. skargi na 
rozstrzygnięcia właściwych instytucji zarządzających, które 
dyskwalifikowały wnioski o dofinansowanie określonych projektów  
z procedury ich wyboru do wsparcia finansowego w ramach RPOWP na 
lata 2014-2020.  

Sąd – kontynuując dotychczasowe orzecznictwo i odwołując się do 
ugruntowanych już poglądów – wskazywał, że zasady postępowania 
obowiązujące podczas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 
projektów, określone zostały w ustawie wdrożeniowej, normującej zasady 
realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku  
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020). W związku z tym, 
że wedle art. 6 ust. 2 tej ustawy podstawę systemu realizacji programu 
operacyjnego mogą stanowić w szczególności: przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, wytyczne horyzontalne, wytyczne, o których 
mowa w art. 7 (tj. wytyczne dotyczące kwestii szczegółowych dla danego 
programu operacyjnego zgodne z wytycznymi horyzontalnymi), 
szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, opis systemu 
zarządzania i kontroli oraz instrukcje wykonawcze zawierające procedury 
działania właściwych instytucji, podstawę przeprowadzanej przez sąd 
kontroli zgodności z prawem, dokonanej oceny projektu, stanowią 
odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz akty  
i dokumenty, należące do tzw. systemu realizacji programu. Pomimo że te 
ostatnie nie są źródłami prawa powszechnie obowiązującego, bez nich nie 
jest możliwe dokonanie oceny i wyboru projektów, a zatem stanowią one 
bezpośrednią podstawę praw i obowiązków wnioskodawców oraz 
beneficjentów. Dokumenty składające się na system realizacji programu 
operacyjnego są źródłami prawa administracyjnego w szerokim znaczeniu, 
bowiem zawierają określone regulacje (normy) obowiązujące zarówno 
instytucje (na które ustawodawca nałożył określone obowiązki oraz 
uprawnienia), jak i podmioty decydujące się na wystąpienie ze stosownym 
wnioskiem. 

Sąd podkreślał, że to na wnioskodawcy ubiegającym się  
o dofinansowanie w ramach danego konkursu, spoczywa obowiązek 
rzetelnego i wyczerpującego przygotowania wniosku i dokumentacji 
aplikacyjnej. Skarżący, przystępując do konkursu, winien więc znać jego 
zasady, które zostały opublikowane i były dostępne dla wszystkich 
potencjalnych wnioskodawców w jednakowy sposób. Każdy uczestnik 
konkursu wyraża akceptację dla zasad konkursu i, chcąc uzyskać pomoc, 
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musi się do tych zasad precyzyjnie stosować. Brak udzielenia pełnych  
i wyczerpujących danych kryterium informacji, musiało odnieść skutek, w 
postaci stosownego obniżenia punktacji, jak miało to miejsce np. w sprawie 
I SA/Bk 171/20. 

Z kolei w sprawie I SA/Bk 692/19 sąd uwzględnił skargę, 
stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób 
naruszający prawo. Spór między stronami dotyczył przeprowadzonego 
etapu I oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu 
o kryterium formalne II stopnia w zakresie kryterium zakładającego 
spełnienie warunków, z których, zdaniem oceniających, nie wszystkie 
zostały spełnione, a tylko ich równoczesne spełnienie mogłoby 
doprowadzić do pozytywnej oceny tego kryterium.  

Sąd zauważył, że na gruncie niniejszej sprawy dopiero wszystkie 
elementy składowe planowanego projektu razem, tj. remont ulicy, budowa 
parkingów oraz zakup autobusów elektrycznych – w rezultacie doprowadzą 
do spełnienia kryteriów konkursowych i pozwolą na realizację założonych 
celów konkursu, jakimi jest zrównoważona mobilność miejska. W opinii 
składu orzekającego, w ramach oceny powołano się w sposób nazbyt 
ogólnikowy na określone elementy kryteriów wyboru, których strona 
skarżąca zdaniem oceniających nie wypełniła, nie dokonując ważenia ich 
znaczenia w ramach całego kryterium, z uwzględnieniem możliwej do 
zastosowania skali punktowej, zaś samo uzasadnienie dokonanej oceny 
było nieprzejrzyste i niejasne. Oceniający, analizując założenia 
przedmiotowego projektu nie dokonali jego oceny w sposób kompleksowy, 
całościowy, wiążąc jego poszczególne elementy ze sobą, natomiast 
przeprowadzona przez nich ocena została dokonana w sposób wybiórczy, 
w oderwaniu od całokształtu przyjętych w projekcie rozwiązań. Skoro więc 
każdy z elementów przedmiotowego projektu został oceniony pojedynczo, 
jakby nie tworzył zintegrowanej całości, pomijając istotną okoliczność, że 
dopiero wszystkie elementy przedmiotowej inwestycji przyczynią się do 
spełnienia wszystkich kryteriów formalnych II stopnia, to przeprowadzona 
ocena bez wątpienia godziła w reguły zawarte w art. 37 ustawy 
wdrożeniowej. 

Sprawa I SA/Bk 59/20 dotyczyła odmowy wszczęcia postępowania 
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o odrzuceniu wniosku  
o dofinansowanie projektu z przyczyn formalnych. SKO odmówiło 
wszczęcia postępowania w sprawie, wskazując, że skarżony akt nie jest 
decyzją administracyjną ani postanowieniem, zatem brak jest podstaw do 
wszczynania postępowania w przedmiocie jego nieważności na zasadach 
określonych w art. 156 k.p.a.  
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Uchylając postanowienia SKO, sąd stwierdził, że sporne pismo 
pochodzące od Marszałka Województwa działającego w imieniu instytucji 
wdrażającej, rozstrzygające o odrzuceniu wniosku z powodu uchybień 
formalnych, w istocie decyduje o uprawnieniu wnioskodawcy do 
dofinansowania, zamykając mu drogę do uzyskania tego dofinansowania. 
Nie jest to więc jedynie informacja o jakimkolwiek rozstrzygnięciu, lecz 
rozstrzygnięcie organu. Organ, działając w imieniu instytucji wdrażającej, 
nie jest podmiotem „prywatnym", lecz organem administracji publicznej  
w znaczeniu funkcjonalnym. Owa „informacja", właściwie zaś odrzucenie 
wniosku o dofinansowanie, rozstrzygając o uprawnieniu strony, ma zatem 
cechy decyzji administracyjnej w znaczeniu materialnym. Skoro więc 
decyzja (promesa) przyznająca dofinansowanie jest decyzją 
administracyjną, to złożony wniosek jest wnioskiem wszczynającym 
postępowanie administracyjne, które może zakończyć się przyznaniem 
dofinansowania, albo odmową jego przyznania. Konsekwentnie więc 
należy przyjąć, że tak jak przyznanie dofinansowania ma formę decyzji 
administracyjnej, tak samo jego odmowa powinna mieć tę samą formę. 
Wobec tego odmowa wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności 
informacji o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu - z uwagi na 
fakt, że nie ma ona charakteru decyzji administracyjnej – nie znajdowała 
uzasadnienia. 
 
10. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

W roku 2020 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku wpłynęło 140 skarg z zakresu budownictwa, w tym  
z poprzedniego okresu pozostało do rozpoznania 43 sprawy.  

W analizowanym roku sprawozdawczym załatwiono 151 spraw  
z zakresu budownictwa, co w porównaniu z ubiegłym rokiem daje wpływ na 
nieco wyższym poziomie.  

Największy odsetek spraw z tej kategorii stanowiły sprawy  
w przedmiocie pozwoleń na budowę oraz inne sprawy objęte symbolem 
6010 (43), a także sprawy o symbolu 6014 dotyczące rozbiórki obiektów 
budowlanych, oceny stanu technicznego i doprowadzenia obiektu 
budowlanego do stanu zgodnego z prawem (47 sprawy). W dalszej zaś 
kolejności uplasowały się sprawy o symbolu 6019 dotyczące ustalenia 
wysokości opłaty legalizacyjnej oraz wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia 
robót budowlanych (25 spraw).   

Na tle spraw dotyczących pozwolenia na budowę, pozwolenia na 
użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, wykonywania innych 
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robót niż budowa – zakwalifikowanych do kategorii oznaczonej symbolem 
6010, na szczególną uwagę zasługują sprawy: 

- o sygn. akt II SA/Bk 215/20, w której sąd oddalając skargę na 
decyzję odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 
pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami 
i lokalem usługowym wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 
wyprowadził tezę, że zastosowanie wyjątku z § 13 ust. 4 rozporządzenia z 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.) 
stanowiącego, że odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być 
zmniejszone nie więcej niż o połowę w zabudowie śródmiejskiej, jest 
dopuszczalne w sytuacji, gdy zarówno teren inwestycji jak i teren działki 
sąsiedniej, w stosunku do której ten wyjątek ma być zastosowany, 
zlokalizowane są w zabudowie śródmiejskiej; 

- w sprawie o sygn. akt II SA/BK 660/20 skład orzekający oceniając 
decyzję, wydaną wskutek wznowienia postępowania, o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego i udzieleniu inwestorowi pozwolenia na budowę linii 
SN-15kV kablowej oraz odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i 
udzielenia inwestorowi pozwolenia na budowę stacji transformatorowej 
kontenerowej, wyraził z kolei pogląd, że inwestor wywodzący prawo do 
dysponowania nieruchomością z przysługującej mu służebności przesyłu, 
w razie powzięcia przez organ wątpliwości co do zakresu tego 
ograniczonego prawa rzeczowego, powinien wykazać na etapie 
zatwierdzania projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę, 
że zrealizuje inwestycję na obszarze pokrywającym się z ustanowioną 
służebnością, nie przekraczając jej granic; 

- w sprawie o sygn. akt II SA/BK 740/19 WSA w Białymstoku 
dokonując interpretacji art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlanego, 
przyjął natomiast, że każda inwestycja może powodować uciążliwości  
i utrudnienia dla najbliższego sąsiedztwa, co jednak samo przez się nie 
oznacza i nie może prowadzić do wniosku, że wydanie pozwolenia na 
budowę stanowi naruszenie prawa. W ocenie sądu uzasadnione interesy 
osób trzecich należy oceniać w sposób obiektywny, kierując się przede 
wszystkim normami regulującymi proces inwestycyjny. W postępowaniu  
w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę obowiązkiem organów 
administracji jest zbadanie, czy w wyniku realizacji inwestycji dojść może 
do naruszenia interesów osób trzecich, ale wyłącznie w zakresie 
ewentualnego naruszenia norm Prawa budowlanego i warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Nie chodzi bowiem  
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o wszelkie utrudnienia, jakie może przynieść planowane na sąsiedniej 
nieruchomości przedsięwzięcie, a jedynie o takie, które mogą dotyczyć 
naruszeń interesów prawnych, w szczególności w zakresie zabudowy 
nieruchomości, a nie interesów faktycznych innych osób. Analogiczna 
konkluzja została zawarta w sprawach o sygn. akt II SA/Bk 763/19,  
II SA/Bk 783/19 oraz II SA/BK 550/20. 

Jako istotne w omawianej kategorii należy ocenić też orzeczenie 
wydane w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 327/20, w której sąd przypomniał, 
że postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę może dotyczyć 
jedynie robót przyszłych, a nie już wykonanych – choćby w części. Jeżeli 
obiekt budowlany już został choćby częściowo wybudowany, to sprawa 
administracyjna dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego  
i udzielenia pozwolenia na budowę staje się w takiej sytuacji 
bezprzedmiotowa. W tym zakresie sąd wyjaśnił, że organy administracji 
architektoniczno-budowlanej właściwe są do reglamentacji procesu 
budowlanego przed jego rozpoczęciem, a w przypadku zaś zaistnienia 
konieczności dokonania wiążących ocen robót już prowadzonych, 
aktualizuje się właściwość organów nadzoru budowlanego. 
Ustosunkowując się zaś do dokonanej ustawą z 20 lutego 2015 r.  
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 443) zmiany art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 
polegającej na skreśleniu występującego w tym przepisie słowa 
„ostatecznej", skład orzekający doszedł do wniosku, że nie może ona być 
odczytywana w ten sposób, że w wyniku tej zmiany inwestorom przyznano 
uprawnienie do rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie 
nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – każdorazowo, bez 
żadnych ograniczeń. Aktualne brzmienie art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane - nadane ustawą z 20 lutego 2015 r. o zmianie 
ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 443) - należy bowiem interpretować w ten sposób, że co do zasady 
wykonaniu podlega ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, 
natomiast nieostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę podlega 
wykonaniu wyłącznie w przypadkach, o jakich mowa w art. 130 § 3 i § 4 
k.p.a. 

W ramach omawianej kategorii zwrócić też należy uwagę na 
sprawę o sygn. akt II SA/Bk 862/19, w której sąd wyjaśnił, że celem 
postępowania naprawczego, opartego na przepisach art. 50 i art. 51 
ustawy Prawo budowlane jest doprowadzenie wykonywanych robót 
budowlanych do stanu, w którym nie będą one pozostawały w kolizji  
z przepisami prawa budowlanego. Zasadniczy obowiązek organu nadzoru 
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budowlanego w postępowaniu naprawczym polega zatem na 
rozstrzygnięciu o tym, co należy uczynić, aby określone roboty budowlane, 
w przypadkach wskazanych w art. 50 tej ustawy, doprowadzić do stanu 
zgodnego z prawem. Nałożenie obowiązku sporządzenia i przedstawienia 
projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego okoliczność 
wykonania robót z istotnymi odstępstwami, nakłada na organ nadzoru 
budowalnego w kolejnej fazie postępowania naprawczego sprawdzenie 
przedłożonego projektu zamiennego w zakresie objętym regulacją art. 35 
ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mającą odpowiednie zastosowanie na 
podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. 

Interesujący z punktu widzenia analizowanego zakresu spraw 
wydaje się również wyrok w sprawie II SA/Bk 492/20, w którym WSA  
w Białymstoku zwrócił uwagę, że zakres postępowania wyjaśniającego 
prowadzonego na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Prawo budowlane jest 
wąski i dotyczy wyłącznie badania, czy została wydana decyzja na 
podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane oraz czy posiada 
ona przymiot ostateczności. Użyte zaś w art. 36a ust. 2 ustawy 
sformułowanie „organ administracji architektoniczno-budowlanej uchyla 
decyzję o pozwoleniu na budowę” wskazuje na konieczność działania tego 
organu w ramach obowiązku, a nie uznania administracyjnego, a zatem 
bez możliwości wyboru co do uchylenia bądź nieuchylenia decyzji  
o pozwoleniu na budowę. Oznacza to, że w sytuacji, gdy organ nadzoru 
budowlanego w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego 
projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, wyda 
decyzję nakładającą obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu 
budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z 
dotychczas wykonanych robót budowlanych, to organ który wcześniej 
wydał pozwolenie na budowę ma prawny obowiązek jego uchylenia. 

W ramach grupy zagadnień o symbolu 6012 warto zwrócić uwagę 
na sprawę o sygn. akt II SA/Bk 349/20, w której przesądzono, że kwestia 
zakwalifikowania robót do "przebudowy" lub do "rozbudowy" rodzi zupełnie 
inne konsekwencje prawne.W ocenie składu orzekającego pomimo, że 
prawo budowlane nie zawiera legalnej definicji pojęcia rozbudowy, to  
w związku z tym, że należy ona do zbiorczej kategorii budowy i stanowi 
kategorię inną niż "przebudowa", należy - w drodze wykładni językowej  
i systemowej przyjąć, że przez rozbudowę należy rozumieć wykonanie 
takich robót, które powodują zmianę charakterystycznych parametrów 
istniejącego obiektu budowlanego wskazanych przykładowo w art. 3 pkt 7a 
Prawa budowlanego, tj. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, 
długości, szerokości bądź liczby kondygnacji. Rozbudowa obiektu prowadzi 
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więc zawsze do powstania nowej substancji budowlanej, natomiast przy 
przebudowie dochodzi do zmiany parametrów użytkowych lub 
technicznych, jednakże "parametry charakterystyczne" pozostają 
niezmienione. 

W kategorii 6013 odnotować z kolei należy wyrok w sprawie  
II SA/Bk 614/20, w której WSA w Białymstoku wypowiadając się co 
legalności decyzji nakazującej inwestorowi przywrócenie pierwotnego sposobu 
użytkowania budynku, stwierdził, że złożenie przez organ w trybie art. 71 ust. 
3 ustawy Prawo budowlane - sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia zmiany 
sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele przedszkola, 
uniemożliwiało przeprowadzenie postępowania legalizacyjnego. Przepis 
art. 71a ust. 4 prawa budowlanego jest bowiem precyzyjny i wynika z niego 
wprost, że w przypadku (…) zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym 
mowa w art. 71 ust. 3-5, organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, 
nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania tego obiektu 
budowlanego lub jego części.  

Istotne zagadnienia, jakie pojawiły się w kategorii oznaczonej pod 
symbolem 6014, obrazują z kolei sprawy o podanych sygnaturach akt: 

- II SA/Bk 250/20, w której sąd wyprowadził tezę, że przepis art. 51 
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane nie daje organowi podstawy prawnej 
do żądania od inwestora przedłożenia w postępowaniu naprawczym, 
decyzji ustalającej warunki zabudowy. Decyzja o ustaleniu warunków 
zabudowy nie jest potrzebna do legalizacji inwestycji w ramach art. 50, art. 
51 p.b. w przeciwieństwie do legalizacji prowadzonej w myśl art. 48 ust. 2 
pkt 6 p.b. Przepis art. 28 ust. 2 p.b. stanowi lex specialis w stosunku do art. 
28 k.p.a. i może mieć zastosowanie, zgodnie z jego brzmieniem, wyłącznie 
w postępowaniu w sprawie o pozwolenie na budowę. Nie ma natomiast 
zastosowania w postępowaniu naprawczym; 

- II SA/Bk 1/18, w której skład orzekający kontrolując 
postanowienie o uznaniu zgłoszonych zarzutów za nieuzasadnione,  
w związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym na podstawie 
tytułu wykonawczego zobowiązującego do wykonania obowiązku 
polegającego na rozbiórce rozbudowy budynku mieszkalnego, 
przypomniał, że pojęcie zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym ma 
charakter formalny i nie można w tym wypadku utożsamiać zobowiązanego 
z podmiotem ogólnie określonych w normach prawa materialnego praw  
i obowiązków. Solidarność zobowiązanych (małżonków) jest instytucją 
materialnego prawa cywilnego. Skoro konstrukcja ta ma charakter 
cywilnoprawny to nie powinna być odnoszona do postępowania 
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egzekucyjnego. Każdy z adresatów decyzji zawierającej nakaz wykonania 
obowiązku o charakterze niepieniężnym jest w pełnym zakresie 
odpowiedzialny za wykonanie nakazu. Wystawienie zatem dwóch 
odrębnych tytułów w stosunku do innych adresatów dotyczących tego 
samego obowiązku nie narusza przepisów ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji; 

- II SA/BK 598/19, w której sąd doszedł do konkluzji, że przepis art. 
66 ustawy Prawo budowlane nie tworzy nowych obowiązków, ale precyzuje 
i umożliwia egzekwowanie ustawowych obowiązków wynikających z art. 61 
tej ustawy. W konsekwencji, choć właściciel w przepisie art. 61 P. b. został 
wskazany w pierwszej kolejności, to jednak przepis ten należy odczytywać 
również i w ten sposób, że decyzja nakazująca określone obowiązki 
powinna być skierowana do tego podmiotu wymienionego w art. 61 tej 
ustawy, który – posiadając uprawnienie do władania i zarządzania 
obiektem – jest w stanie najpełniej ale i najsprawniej, posiadając dostęp do 
całej dokumentacji obiektu, przywrócić jego prawidłowy stan techniczny  
i bezpieczne użytkowanie. Przy wyborze adresata obowiązków z art. 66 
ust. 1 P.b. należy zatem kierować się wymogiem uzyskania sprawnego  
i kompleksowego rozwiązania problemu, a pierwszeństwo normatywnego 
wskazania w art. 66 P.b. nie jest kryterium decydującym.    

W innym równie ciekawym orzeczeniu o sygn. akt II SA/Bk 340/20 
skład orzekający sądu uchylając postanowienie o nałożeniu grzywny w celu 
przymuszenia do wykonania obowiązku rozbiórki rozbudowy budynku, 
doszedł do wniosku, że skoro w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym 
wykonania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego organ egzekucyjny może 
skutecznie nałożyć na zobowiązanego grzywnę tylko jeden raz (art. 121 § 4 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), to w sytuacji 
przejścia obowiązku objętego tytułem wykonawczym na następcę 
prawnego zobowiązanego, postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane, 
a dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy. Nie może zatem 
orzec o nałożeniu po raz kolejny grzywny. Jeżeli zaś zastosowanie środka 
egzekucyjnego w postaci grzywny w celu przymuszenia nie doprowadziło 
do wykonania decyzji administracyjnej, to organowi egzekucyjnemu nie 
pozostaje nic innego jak tylko zastosowanie środka egzekucyjnego  
w postaci wykonania zastępczego, o jakim mowa w art. 127 ustawy  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

W sprawie II SA/BK 370/20 tutejszy sąd przypomniał z kolei 
stanowisko, że nakazy przewidziane w decyzji wydawanej na zasadzie art. 
66 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mają charakter naprawczy 
(restytucyjny). Służą przywróceniu prawidłowego stanu obiektu z punktu 
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widzenia przepisów prawa, przy stwierdzeniu że nieprawidłowy stan 
obiektu jest następstwem zdarzeń bądź po prostu upływu czasu od 
momentu oddania do użytkowania. Zastosowanie art. 66 ust. 1 P.b. 
połączone jest zatem co do zasady ze stanem obiektu powstałym w trakcie 
użytkowania, nie zaś z wadami które mogą tkwić w samym obiekcie i są 
następstwem przeprowadzonego wcześniej wadliwie procesu 
inwestycyjnego. Jako istotne sąd uznał więc, aby przed wydaniem 
nakazów na podstawie art. 66 P.b. organ sięgnął do dokumentacji  
z procesu inwestycyjnego i z tego punktu widzenia dokonał kwalifikacji 
każdej stwierdzonej nieprawidłowości, tzn. jako przewidzianej do usunięcia 
w trybie art. 50-51 P.b. lub art. 66 P.b.  

Jako istotne w tym zakresie spraw należy odnotować również 
orzeczenie w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 693/20, w którym sąd 
uznał, że nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania legalizacyjnego 
bez wcześniejszego postępowania w sprawie środowiskowych 
uwarunkowań, jeśli taki obowiązek przewidują przepisy tej ustawy. Zatem 
pomimo, że zarówno decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i 
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia 
w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, wydaje się zasadniczo 
dla przedsięwzięcia planowanego, to w wyjątkowych przypadkach te akty 
prawne mogą służyć wypełnieniu wymogów legalizacji przedsięwzięcia, co 
wynika z analizy przepisów ustawy Prawo budowlane, które dopuszczają 
legalizację już powstałego obiektu budowlanego, w przypadku stwierdzenia 
jego zgodności z przepisami odrębnymi, do których zaliczyć należy również 
regulacje zawarte w ustawie środowiskowej. 

Wśród spraw o symbolu 6019 na pozytywną sygnalizację zasługuje 
natomiast sprawa o sygn. akt II SA/Bk 234/20, w której sąd oddalając 
skargę na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie 
nielegalnego użytkowania budynku wyraził pogląd, że funkcjonowanie w 

obrocie prawnym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie niejako 

„zaświadczającej" o legalności obiektu uniemożliwia wszczęcie   

i prowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem 

spornego obiektu budowlanego. Istnienie bowiem w obrocie prawnym 

decyzji o zezwoleniu na użytkowanie jest swoistym potwierdzeniem 

legalności obiektu budowlanego, którego to pozwolenie dotyczy.  
Kontrolując z kolei rozstrzygnięcie w przedmiocie ustalenia opłaty 

legalizacyjnej, WSA w Białymstoku w sprawie o sygn. akt II SA/BK 430/20 
zajął stanowisko, że co do zasady w incydentalnym postanowieniu o 
ustaleniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru nie powinien wyprzedzająco 
badać zagadnień merytorycznych, dotyczących oceny projektu 
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budowlanego i nakreślonej w nim inwestycji, jako że te powinny być 
dopiero przedmiotem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany wieńczącej 
postępowanie legalizacyjne (art. 49 ust. 4 ustawy). Inne rozumowanie 
prowadziłoby bowiem do wniosku o zbędności decyzji zatwierdzającej 
projekt budowlany w postępowaniu legalizacyjnym. Stąd też kwestia 
ewentualnej niezgodności przedłożonego projektu budowlanego  
z przepisami techniczno- budowlanymi powinna być objęta analizą przed 
wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego. 

W pozostałych sprawach przedmiotowej kategorii nie odnotowano 
rozstrzygnięć, które w sposób zasadniczy wniosłyby nowe stanowiska do 
orzecznictwa sądów administracyjnych. 
 
11. Sprawy z zakresu pomocy społecznej 

W 2020 roku WSA w Białymstoku rozpoznał łącznie 135 spraw  
z zakresu pomocy społecznej (w ubiegłym roku rozpoznano ich 144). 
Skargę (sprzeciw) oddalono w 86, w 29 uwzględniono, w 10 sprawach 
odrzucono, w 9 przypadkach postępowanie zostało umorzone, zaś  
w 1 stwierdzono nieważność postanowienia I i II instancji.  

W przedmiocie zasiłków celowych i okresowych (podsymbol 6320) 
rozpoznano 20 spraw. W sprawach, dotyczących zasiłków stałych 
(podsymbol 6321) rozpoznano 4 sprawy, 1 sprawę o symbolu 6324 
(„rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny 
zastępczej”).  

Sąd rozpoznał także 17 spraw w przedmiocie „usługi opiekuńcze, 
w tym skierowanie do domu pomocy społecznej” (podsymbol 6322). 
Spośród tych spraw na uwagę zasługuje sprawa o sygn. II SA/Bk 321/20,  
w której sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie 
decyzję organu pierwszej instancji uznając zasadność skargi, pomimo 
uznania wywiedzionych w niej zarzutów za nietrafione. Omawiana sprawa 
dotyczyła ustalenia skarżącej odpłatności z tytułu pobytu jej dziadka  
w domu pomocy społecznej. Sąd wskazał, że art. 61 ust. 2 pkt 2 lit. b u.p.s. 
należy rozumieć w ten sposób, że "posiadany dochód na osobę" dotyczy 
dochodu osoby zobowiązanej, obliczonego jako dochód na osobę  
w rodzinie. W związku z tym, na podstawie tego przepisu, można obciążyć 
opłatą osobę, która nie posiada własnych dochodów lub jej własne 
dochody są niższe niż kwota wskazana w tym przepisie jeśli osoba ta 
gospodaruje wspólnie z innymi członkami rodziny i dochód na osobę  
w rodzinie jest odpowiednio wysoki. Obowiązek wnoszenia opłaty za pobyt 
osoby bliskiej w domu pomocy społecznej jest zaś określany w stosunku do 
konkretnej osoby i obciąża wyłącznie tę osobę w ramach przypadającego 
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na nią "dochodu na osobę w rodzinie". Przenosząc brzmienie przepisu art. 
8 ust. 3 u.p.s., zawierającego definicję dochodu, z którego wynika, że 
dochód to ogół wpływów ze wskazanego okresu, którym jest miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku, na grunt sprawy o ustalenie opłaty za 
pobyt w domu pomocy społecznej, sąd uznał, że należy wziąć pod uwagę 
miesiąc poprzedzający wszczęcie postępowania, podczas gdy  
w rozpoznawanej sprawie organy, ustalając opłatę za okres od 1 czerwca 
do 31 grudnia 2019 r., wzięły pod uwagę dochód rodziny skarżącej z pięciu 
dowolnych miesięcy (tj. maja, czerwca, lipca, sierpnia i września 2019 r.) 
zamiast z kwietnia 2019 r., doprowadzając jednocześnie do sytuacji,  
w której wysokość przedmiotowej opłaty obliczono na podstawie dochodu 
uzyskanego w okresie późniejszym niż data, od której wysokość opłaty 
ustalono. Sąd uznał, że takie działania organów nie znajdują podstawy ani 
w art. 8 ust. 3 u.p.s., ani w jakimkolwiek innym przepisie prawa.  

Najliczniejszą grupę z rozpoznanych spraw z zakresu pomocy 
społecznej stanowiły sprawy o podsymbolu 6329, tj. „inne o symbolu 
podstawowym 632” – spraw takich rozpoznano 90. W 57 sprawach skargę 
(sprzeciw) oddalono, w 23 uwzględniono, w 1 sprawie postępowanie 
zostało umorzone, w 8 sprawach skargi zostały odrzucone, zaś  
w 1 stwierdzono nieważność postanowienia I i II instancji z uwagi na to, że 
ponaglenie skarżącego, wbrew stanowisku Kolegium, nie wszczynało 
postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 61 k.p.a., a zatem 
Kolegium nie miało podstaw, aby załatwić je w trybie art. 61a § 1 k.p.a. 

Spośród spraw opatrzonych tym symbolem na szczególną uwagę 
zasługują sprawy o sygn. akt II SA/Bk 646/20 oraz II SA/Bk 790/20, w 
których sąd uchylił zaskarżone decyzje oraz poprzedzające ich wydanie 
decyzje organów I instancji wskazując na wyrok z dnia 21 października 
2014 r., wydany w sprawie o sygn. K 38/13, w którym Trybunał 
Konstytucyjny stwierdził, że przepis art. 17 ust. 1b u.ś.r., jest niezgodny  
z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim różnicuje prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą 
niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym 
przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności.  

Sąd zaakceptował jednolitą linię orzecznictwa sądów 
administracyjnych, pojmujących konsekwencje prawne zakresowej 
niekonstytucyjności przepisu art. 17 ust. 1b u.ś.r., jako niemożność 
upatrywania w jego treści, przeszkody dla przyznania prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego opiekunowi dorosłej osoby niepełnosprawnej, 
której niepełnosprawność stwierdzona została po ukończeniu 18 czy 25 
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roku życia. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 38/13 odniósł 
bezpośredni skutek.  

Skład orzekający nie zgodził się jednak z prezentowanym  
w orzecznictwie poglądem jakoby po zastosowaniu systemowych  
i funkcjonalnych reguł interpretacyjnych w odniesieniu do art. 17 ust. 5 pkt 
1a u.ś.r., można byłoby przyznać opiekunowi, otrzymującemu niższą niż to 
świadczenie emeryturę, świadczenie pielęgnacyjne w wysokości różnicy 
między ustawową kwotą świadczenia a kwotą pobieranej emerytury. Takie 
stanowisko zostało zaprezentowane przez NSA w wyrokach z 28 czerwca 
2019 r. sygn. I OSK 757/19, z 8 stycznia 2020 r. sygn. I OSK 2392/19  
i z 30 kwietnia 2020 r. sygn. I OSK 1546/19. W orzecznictwie zarysował się 
obecnie nowy pogląd, co do sposobu rozwiązania konfliktu wynikającego 
ze zbiegu uprawnień opiekuna osoby niepełnosprawnej do świadczenia 
emerytalno – rentowego i świadczenia pielęgnacyjnego, który jest 
poglądem akceptowanym przez skład orzekający w sprawie niniejszej. 
Wyrażony on został przez NSA w wyrokach: z 27 maja 2020 r. sygn. I OSK 
2375/19 oraz z 18 czerwca 2010 r. sygn. I OSK 254/20 wskazujący na 
możliwość dokonania wyboru przez osobę uprawnioną jednego ze 
świadczeń: pielęgnacyjnego lub emerytalno – rentowego. 

W powołanych wyżej wyrokach akceptowanych przez skład 
orzekający, trafnie zwraca się uwagę, że kwota świadczenia 
pielęgnacyjnego jest jednoznacznie określona ustawowo, co nie pozwala 
na samodzielne określenie wysokości świadczenia przez organ 
administracji publicznej w oparciu o jakiekolwiek przesłanki. Podnosi się 
także, że praktyka przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego  
w wysokości różnicy między jego ustawową kwotą a kwotą niższego 
świadczenia emerytalno – rentowego, niezależnie od trudności co do 
ustalenia podstawy prawnej, niosłaby komplikacje w zakresie ustalania 
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do wypłaty w sytuacji otrzymania, 
tzw. trzynastej emerytury czy w zakresie odprowadzanych składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie emerytalno – rentowe.  

Na uwagę zasługuje również sprawa o sygn. akt II SA/Bk 610/20,  
w której przedmiotem kontroli była decyzja uchylająca skarżącej zasiłek 
pielęgnacyjny na częściowe pokrycie wydatków, wynikających  
z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej 
osoby. Sąd zauważył, że cel wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego jest pokrewny 
z celem, jaki ma spełniać dodatek pielęgnacyjny. Celem obu tych 
świadczeń jest bowiem finansowanie zwiększonych wydatków osób 
niezdolnych do pracy oraz będących w podeszłym wieku, przy czym w obu 
przypadkach bez znaczenia pozostaje fakt, w jakiej sytuacji materialnej, 



80 
 

dochodowej, czy zdrowotnej znajduje się osoba uprawniona. Sąd zwrócił 
uwagę, że celem regulacji zawartej w art.16 ust. 6 u.ś.r. jest wprowadzenie 
zasady konkurencyjności prawa do zasiłku pielęgnacyjnego względem 
prawa do dodatku pielęgnacyjnego. Jego istotą jest wyeliminowanie 
przypadków, w których zasiłek pielęgnacyjny mogłaby uzyskiwać osoba 
pobierająca już dodatek pielęgnacyjny. Skutkiem takiego rozwiązania 
powinna zaś być możliwość korzystania wyłącznie z jednego z tych 
uprawnień, a nie wyeliminowanie dla osoby przebywającej w domu pomocy 
społecznej, prawa do któregokolwiek z nich, co miało miejsce w niniejszej 
sprawie. Gdyby zamiarem ustawodawcy było bowiem całkowite 
wyeliminowanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby przebywającej 
w domu pomocy społecznej, to zapewne redagując art. 16 ust. 5 u.ś.r., 
wedle którego zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej  
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. m.in. w domu 
pomocy społecznej, który zapewnia nieodpłatnie pełne utrzymanie – art. 3 
pkt 7 u.ś.r.), wyłączenie to sformułowałby w sposób szerszy, tzn. eliminując 
całkowicie możliwość przyznania zasiłku pielęgnacyjnego osobie 
umieszczonej w jakimkolwiek domu pomocy społecznej. W ocenie Sądu, 
odmowa przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego osobie znajdującej 
się w sytuacji określonej w art. 158 u.p.s., prowadzi do niedopuszczalnej 
sytuacji, w której osoba przebywająca w domu pomocy społecznej, który 
nie zapewnia jej pełnego nieodpłatnego utrzymania, a przy tym 
jednocześnie spełniająca przesłanki do uzyskania zarówno zasiłku 
pielęgnacyjnego, jak i dodatku pielęgnacyjnego, jest pozbawiona prawa do 
obu tych świadczeń.  

 
12. Sprawy z zakresu wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości 

W 2020 r. w sądzie załatwiono merytorycznie 36 spraw z zakresu 
wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości o symbolu ogólnym 618, spośród 
których skargi uwzględniono w 7 sprawach, w tym w jednym przypadku 
stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji. W  tej kategorii spraw 
odrzucono dwie skargi, jedną skargę o wznowienie postępowania 
sądowego i jeden sprzeciw. Jeden sprzeciw rozpoznano. 

W ujęciu przedmiotowym, wśród spraw rozpoznanych 
merytorycznie 4 dotyczyły wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania 
(podsymbol 6180), 6 dotyczyło zajęcia nieruchomości i wejścia na 
nieruchomość (podsymbol 6181), 14 dotyczyło zwrotu wywłaszczonej 
nieruchomości i rozliczeń z tym związanych (podsymbol 6182) zaś 12 
spraw to rozpoznane sprawy inne o symbolu podstawowym 618 
(podsymbol 6189). 
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Spośród czterech spraw o podsymbolu 6180, jedynie w jednej 
uwzględniono skargę wywiedzioną na postanowienie odmawiające 
wszczęcia postępowania o uregulowanie zapłaty za wywłaszczone 
nieruchomości, z powodu naruszeń procesowych, tj. nieprecyzyjnego 
ustalenia przez organu kręgu wnioskodawców (sygn. akt II SA/Bk 107/20). 
W pozostałych sprawach skargi oddalono  

Jedyna uwzględniona skarga spośród spraw o podsymbolu 6181 
dotyczyła decyzji wydanej w przedmiocie ograniczenia sposobu 
korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na wejście na 
teren działki dla przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej 
na budowie gazociągu średniego ciśnienia i przyłącza średniego ciśnienia 
(sygn. akt II SA/Bk 827/19). W sprawie tej sąd podzielił zarzut skargi 
dotyczący nieprawidłowego umiejscowienia terenu inwestycji w planie 
miejscowym, co przesądziło o naruszeniu przepisów proceduralnych 
skutkującym niewyjaśnieniem stanu faktycznego, w stopniu mogącym mieć 
istotny wpływ na wynik sprawy. To zaś doprowadziło do uchylenia zarówno 
zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej. 

Spośród spraw o podsymbolu 6182 uwzględniono 3 skargi, w tym 
w jednej z nich (sygn. akt II SA/Bk 838/19) stwierdzono nieważność 
zaskarżonej decyzji wydanej w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej 
nieruchomości, z uwagi na skierowanie jej do strony zmarłej tj. do osoby, 
która w danym momencie nie miała już przymiotu strony. W sprawie  
II SA/Bk 703/20 skargę na decyzję wydaną w analogicznym przedmiocie 
uwzględniono, ze względu na jej wydanie z naruszeniem prawa dającym 
podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, polegającym 
na odnalezieniu, już po wydaniu zaskarżonej decyzji, decyzji ustalającej 
odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość datowanej na 1986 r., 
mającej istotne znaczenie dla ustalenia, czy miała miejsce wypłata 
odszkodowania, która jest z kolei okolicznością determinującą 
prawidłowość rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Natomiast w sprawie 
II SA/Bk 300/20 uchylono oba postanowienia zawieszające postępowanie 
w sprawie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości, na podstawie art. 
97 § 1 pkt 4 k.p.a., do czasu ostatecznego zakończenia postępowania 
administracyjnego prowadzonego przez Wojewodę P. w przedmiocie 
stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Powiatu B. z lutego 2019 r. 
umarzającej w stosunku do Prezydenta Miasta B. jako bezprzedmiotowego 
postępowania administracyjnego o zwrot części wywłaszczonej 
nieruchomości. Sąd uznał bowiem, że zastosowana w sprawie postawa 
zawieszenia nie odpowiada warunkom pojęcia  zagadnienia wstępnego, 
bowiem ustalenie kręgu stron postępowania zainicjowanego wnioskiem  
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o zwrot wywłaszczonej nieruchomości – do czego sprowadzał się problem 
w sprawie - nie jest skomplikowane z uwagi na funkcjonującą w obrocie 
prawnym decyzję zrid wydaną w trybie specustawy drogowej.  

Jeżeli chodzi natomiast o sprawy z podsymbolu 6189, to spośród 
rozpoznanych merytorycznie 12 spraw, skargi uwzględniono w dwóch  
z nich: II SA/Bk 747/19 i II SA/Bk 111/20.  

Pierwszą z nich rozpoznano skargę na  postanowienie Wojewody 
stwierdzające niedopuszczalność odwołania skarżącego od decyzji 
Prezydenta Miasta ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość 
przejętą pod drogę publiczną oraz zobowiązującą do dokonania wpłaty 
kwoty odszkodowania na rachunek depozytowy sądu na okres do 10 lat od 
chwili, w której decyzja stanie się ostateczna, ze względu na stwierdzenie, 
że stan prawny przejętej nieruchomości nie jest uregulowany. Wojewoda 
uznał, że skoro ww. nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, to 
odwołujący nie posiada interesu prawnego w sprawie. Sąd wywiódł 
natomiast ze zgromadzonego materiału dowodowego wniosek przeciwny, 
stwierdzając, że skoro na jego podstawie możliwe jest ustalenie właścicieli 
przedmiotowej nieruchomości według stanu na 1898 r. zaś ich zstępni są 
znani, to możliwe jest ustalenie ich spadkobierców, a tym samym ustalenie 
kręgu osób uprawnionych do uzyskania odszkodowania, do którego to 
kręgu prawdopodobnie należy skarżący. Finalnie sąd uznał, że brak jest 
podstaw aby z całą pewnością uznać, że skarżący nie posiada interesu 
prawnego w rozstrzygnięciu sprawy. 

Również druga z uwzględnionych spraw dotyczyła postanowienia 
Wojewody stwierdzającego niedopuszczalność odwołania od decyzji 
Prezydenta Miasta wydanej w przedmiocie ustalenia i wypłacenia 
odszkodowania za działkę przejętą na własność Gminy w trybie 
specustawy drogowej. Nie przesądzając tego czy skarżąca posiada  
w postępowaniu administracyjnym interes prawny oparty na przepisach 
prawa materialnego, sąd stwierdził, że skoro skarżąca została wymieniona 
expressis verbis w decyzji pierwszoinstancyjnej jako jej adresat, to nie 
można odmówić jej przymiotu strony co najmniej w znaczeniu procesowym, 
w postępowaniu odwoławczym. 

W pozostałych rozpoznanych 10 sprawach oddalono 9 skarg  
i jeden sprzeciw. Sprawy te dotyczyły w większości decyzji ustalających 
odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną (4 sprawy), 
a także decyzji ustalających wysokość odszkodowania za szkody powstałe 
na nieruchomości wskutek założenia i przeprowadzenia linii 
elektroenergetycznej (3 sprawy).  
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W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 663/19 sąd oddalił skargę Zarządu 
Dróg Wojewódzkich na decyzję w przedmiocie ustalenia i wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną. Sprawa 
sygn. akt II SA/Bk 778/19 dotyczyła natomiast decyzji umarzającej 
postępowanie w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za 
nieruchomość utraconą w związku z wojną rozpoczętą dnia 1 września 
1939 r. W sprawie tej sąd podzielił stanowisko organu, że nieruchomości, 
która przeszła na własność Skarbu Państwa w trybie art. 34 ust. 1 dekretu 
z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. 
Nr 13, poz. 87 ze zm.) – tj. w drodze przedawnienia (zasiedzenia), nie 
można uznać za nieruchomość wywłaszczoną w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
2018, poz. 121 ze zm.), a tym samym brak jest podstaw, aby ustalić  
i wypłacić za nią odszkodowanie, w trybie art. 128 ust. 1 u.g.n.  

W porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym, w 2020 r. 
załatwiono mniej spraw w omawianej kategorii. Największy odsetek spraw 
stanowiły sprawy niezmiennie sprawy o podsymbolu 6182 dotyczące 
zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i rozliczeń z tym związanych. 
Niewiele mniej spraw dotyczyło innych zagadnień w omawianej kategorii, 
sklasyfikowanych w podsymbolu  6189), podczas gdy w poprzednich latach 
sprawozdawczych odsetek tych spraw był znacznie niższy. 
 
13. Sprawy z zakresu prawa o ruchu drogowym i transportu 
drogowego 

W 2020 r. załatwiono 138 spraw z zakresu dróg publicznych  
i transportu, w tym 88 spraw na rozprawie a 50 na posiedzeniu niejawnym. 
W sprawach rozpoznanych na rozprawie w 25 sprawach uwzględniono 
skargi, w 61 oddalono skargi, w jednej sprawie skargę odrzucono a 1 
sprawę załatwiono w inny sposób. Na posiedzeniu niejawnym rozpoznano 
50 spraw, w tym w 6 sprawach uwzględniono skargę, w 30 oddalono 
skargę, w 10 odrzucono skargę a 4 sprawach umorzono postępowanie. 

W poprzednim roku sprawozdawczym najliczniejsze były podgrupy 
spraw o podsymbolu 6031, tj. uprawnienia do kierowania pojazdami oraz 
6037, tj. transport drogowy i przewozy. W bieżącym roku sprawozdawczym 
sprawy w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami nie stanowiły 
znaczącej liczby, w tym wszystkie skargi z tego zakresu zostały oddalone  
i właściwie brak było wniosków o sporządzenie uzasadnienia w tych 
sprawach. Sprawa w której sporządzono uzasadnienie (II SA/Bk 128/20) 
dotyczyła zatrzymania prawa jazdy z powodu nie przedstawienia  
w wymaganym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań 
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zdrowotnych do kierowania pojazdem. Sąd w sprawie tej stwierdził, że 
skarżący w wymaganym trybie został skierowany na badania lekarskie i nie 
dopełnił nałożonego obowiązku w wyznaczonym terminie. Nie może więc 
budzić wątpliwości, że zostały spełnione przesłanki przewidziane w art. 102 
ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.) 

Niezmiennie zaś najliczniejszą podgrupę spraw stanowią sprawy  
z zakresu transportu drogowego i przewozów, w tym skargi na decyzje 
organów w przedmiocie kar pieniężnych. W roku sprawozdawczym można 
dokonać pewnej kwalifikacji tych spraw i pogrupować je w cztery 
zasadnicze kategorie: 
1. sprawy dotyczące nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu 
drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji oraz za wykonywanie 
przewozu okazjonalnego pojazdem niespełniającym kryterium 
konstrukcyjnego; 
2. sprawy dotyczące nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu 
drogowego przez kierowcę, który nie posiada orzeczenia lekarskiego o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowcy, oraz wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, który 
nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; 
3. sprawy dotyczące nałożenia kary pieniężnej za dokonanie zgłoszenia 
niezawierającego wszystkich wymaganych danych wynikających z ustawy 
z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 
przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r., poz. 708 ze zm.; ustawa o SENT); 
4. sprawy dotyczące nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu 
drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, który został przerobiony, 
tj. naruszenia skwalifikowanego po pozycją l.p. 6.1.3 załącznika nr 3 do 
ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2140 ze zm.; dalej powoływana jako u.t.d.). 

We wszystkich tych kategoriach spraw skargi zostały oddalone. 
Odnośnie spraw z pkt 1 i 2 wskazać należy, że ich cechą 

charakterystyczną było to, że jeden skarżący skarżył zarówno kary 
nałożone za naruszenia z pkt 1 jak i z pkt 2. W tym zakresie można 
odnotować następujące „pary” spraw: II SA/Bk 858/19 i II SA/Bk 12/20 – 
obie skargi zostały wniesione przez tego samego skarżącego, przy czym 
pierwsza sprawa dotyczyła decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za 
wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji 
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oraz za naruszenie polegające na wykonywaniu przewozu okazjonalnego 
pojazdem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego, a druga sprawa kary 
pieniężnej za naruszenia w zakresie wykonywania przewozu drogowego 
przez kierowcę, który nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowcy, oraz wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, który 
nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Taka 
sama sytuacja wystąpiła w następujących „parach” spraw: II SA/Bk 74/20 – 
II SA/Bk 73/20; II SA/Bk 201/20 – II SA/Bk 202/20; II SA/Bk 261/20 – II 
SA/Bk 260/20; II SA/Bk 280-20 – II SA/Bk 281/20; II SA/Bk 291/20-II SA/Bk 
292/20; II SA/Bk 301/20 – II SA/Bk 302/20; II SA/Bk 325/20 – II SA/Bk 
326/20; II SA/Bk 341/20 – II SA/Bk 345/20; II SA/Bk 384/20 – II SA/Bk 
385/20; II SA/Bk 563/20-II SA/Bk 564/20. 

Sprawy te dotyczyły odpłatnego przewozu pasażera, pojazdem 
osobowym posiadającym 5 miejsc siedzących łącznie z kierowcą, 
zamówionego za pomocą aplikacji internetowej. Stan faktyczny w tych 
sprawach był bezsporny. Nie kwestionowano przede wszystkim tego, że 
kurs został zamówiony za pomocą aplikacji internetowej oraz, że miał 
charakter odpłatny. Bezsporne pozostawało również i to, że kierowca 
(skarżący) nie posiadał licencji na wykonywanie transportu drogowego 
osób, ani zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego. Spór 
natomiast dotyczył tego, czy skarżący (kierowca) w chwili kontroli 
wykonywał krajowy transport drogowy noszący znamiona wykonywanej 
działalności gospodarczej, czy też – gdyby przyjąć, że miał miejsce krajowy 
transport drogowy – podmiotem, w imieniu którego transport ten był 
wykonywany, był sam skarżący czy też spółka z którą skarżący 
współpracował. Sąd w sprawach tych, w szczególności w kontekście 
podnoszonych przez skarżących zarzutów, dotyczących braku znamion 
wykonywania przez nich działalności gospodarczej oraz braku posiadania 
statusu przedsiębiorcy, przyjmowały zgodnie już z ugruntowaną linią 
orzeczniczą sądów administracyjnych, że wykonywanie transportu 
drogowego będzie zachodziło nawet wówczas, gdy podmiot nie jest 
przedsiębiorcą i nie prowadzi trwale działalności gospodarczej  
w rozumieniu art. 2 i art. 4 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (obecnie na podstawie ustawy z 6 marca 2018 r. 
– Prawo przedsiębiorców), czyli działalności zarobkowej w sposób 
zorganizowany i ciągły na własny rachunek, nie figuruje w ewidencji 
działalności gospodarczej lub rejestrze przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, lecz faktycznie świadczy odpłatnie usługę przewozu 
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osób lub rzeczy (nawet jednorazowo), odpowiadającą definicji transportu 
drogowego zawartej w art. 4 pkt 1 u.t.d. Stwierdzano, że działania 
skarżących mieściły się w ramach pojęcia wykonywania krajowego 
transportu drogowego osób, czyli podejmowania i wykonywania 
działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób pojazdem 
samochodowym zarejestrowanym w kraju. Skarżący w tych sprawach nie 
przedstawiali przy tym żadnych dowodów wskazujących, że wykonywali 
przewóz na rzecz i w imieniu innej osoby lub podmiotu. W tej sytuacji 
przyjmowano, że to na skarżących (kierowcach) ciążył obowiązek 
posiadania licencji uprawniającej do wykonywania transportu drogowego, 
Sąd stwierdzał, że organy prawidłowo przyjęły, że skarżący wykonywali 
zarobkowy przewóz osób, o którym mowa w art. 5b ust. 1 u.t.d.  
i prawidłowo kwalifikowały przewóz z dnia kontroli jako wykonywany bez 
licencji, skutkujący nałożeniem kary pieniężnej w kwocie 12.000 zł 
(zachowanie wyczerpywało znamiona lp. 1.1 złącznika nr 3 do u.t.d.  

Konsekwencją przypisania ww. naruszenia było ustalenie, czy 
przewóz drogowy był wykonywany pojazdem spełniającym wymagania 
określone we właściwych przepisach. Sąd podzielał stanowisko organów, 
że przewozu nie można było zakwalifikować ani jako regularnego, ani jako 
regularnego specjalnego, ani jako wahadłowego i że powinien być on 
zakwalifikowany jako przewóz okazjonalny. Taki przewóz może być zaś 
wykonywany tylko pojazdami określonymi w art. 18 ust. 4a i ust. 4b u.t.d. 
Samochody skarżących nie spełniały ww. wymagań, ponieważ 
konstrukcyjnie przystosowane były do przewozu tylko 5 osób, łącznie  
z kierowcą (sprzeczność z art. 18 ust. 4a u.t.d.), podczas gdy przepisy 
wymagają, aby przewóz okazjonalny był wykonywany pojazdem 
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie  
z kierowcą.  

Jako, że podczas tej samej kontroli stwierdzano także naruszenia 
polegające na wykonywaniu przewozu drogowego bez orzeczenia 
lekarskiego i psychologicznego, kolejną decyzją nakładano na tych samych 
kierowców karę pieniężną za te naruszenia. Stąd też dwie skargi jednego 
skarżącego do sądu na dwie decyzje. Również i w tych sprawach stan 
faktyczny był bezsporny, co do okoliczności wykonywania przewozu. Sąd 
przyjmował, że skarżący wykonywał w dniu kontroli przewóz okazjonalny 
ponosił zatem osobistą odpowiedzialność za brak ważnych w dniu kontroli 
orzeczeń lekarskiego i psychologicznego. 

W sprawach dotyczących nałożenia kary pieniężnej za dokonanie 
zgłoszenia niezawierającego wszystkich wymaganych danych 
wynikających z ustawy o SENT (II SA/Bk 833/19; II SA/Bk 92/20; II SA/Bk 



87 
 

117/20; II SA/Bk 211/20; II SA/Bk 294/20; II SA/Bk 558/20; II SA/Bk 
577/20), właściwie nie kwestionowano stwierdzonych nieprawidłowości  
w systemie SENT. Zarzuty skarg w tych sprawach głównie dotyczyły 
naruszenia art. 22 ust. 3 oraz art. 26 ust. 3 ustawy o SENT, regulujących 
instytucję odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej. Dokonując interpretacji 
tych regulacji sąd doszedł do wniosku, że odstępstwo od nałożenia kary 
pieniężnej jest instytucją o charakterze wyjątkowym, gdyż zasadą jest 
płacenie kar, a nie zwalnianie z tego obowiązku. Zwolnienie z kary jest 
uzasadnione jedynie w sytuacjach bardzo szczególnych i wyjątkowych, na 
które strona nie miała wpływu i które były niezależne od jej postępowania. 
Stwierdzono, że w kontrolowanych postępowaniach organy rozważyły 
przesłankę „ważnego interesu przewoźnika” jak i przesłankę „interesu 
publicznego”, interpretując te pojęcia w sposób właściwy, uwzględniający 
cel i funkcję ustawy SENT oraz charakter norm wyrażonych ustawą i trafnie 
- w oparciu o dokonane ustalenia dotyczące indywidualnej sytuacji 
podmiotu skarżącego - oceniły, że nie wystąpiły nadzwyczajne okoliczności 
pozwalające na odstąpienie od nałożenia sankcji pieniężnej.  

Ostatnią wyodrębnioną grupę spraw stanowią sprawy dotyczące 
nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem 
wyposażonym w tachograf, który został przerobiony przez podłączenie do 
tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub 
przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych 
rejestrowanych przez tachograf lub korzystanie z tego urządzenia lub 
przedmiotu. W poprzednich latach sprawozdawczych naruszenia ustawy  
o transporcie drogowym miały różnorodny charakter. Rok sprawozdawczy 
charakteryzuje się zaś tym, że naruszenia tej ustawy dotyczą przede 
wszystkim „zaburzania” rejestracji tachografu – sprawy II SA/Bk 348/20;  
II SA/Bk 356/20; II SA/Bk 504/20; II SA/Bk 628/20. Powołując się na 
ugruntowane stanowisko sądów administracyjnych w sprawach tych 
przyjmowano, że przepisem sankcjonowane jest jakiekolwiek 
oddziaływanie niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu na tachograf, 
niezależnie od tego, czy doszło do fizycznej ingerencji w tachograf czy też 
połączenie to było nietrwałe i czasowe. Stwierdzono, że każde użycie 
przedmiotu w celu zafałszowania zapisywanej przez tachograf aktywności 
kierowcy powinno być zakwalifikowane jako wypełniające znamiona 
wskazane w przedmiotowym przepisie. W konsekwencji, użycie nawet 
najmniej skomplikowanego, najprostszego urządzenia lub przedmiotu, 
który powoduje zakłócenie pracy tachografu i nierejestrowanie rzeczywistej 
aktywności kierowcy, jest zabronione i jest sankcjonowane. 
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14. Sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego 
W roku 2020 rozpoznano łącznie 59 spraw o symbolu 615 – 

sprawy zagospodarowania przestrzennego. Na rozprawie załatwiono 35 
spraw, w których 25 skarg oddalono, w 10 sprawach uchylono decyzje. Na 
posiedzeniu niejawnym rozpoznano ogółem 24 sprawy. W 6 sprawach 
skargi uwzględniono, w 12 skargi oddalono a w 3 skargi odrzucono, jedną 
sprawę załatwiono w inny sposób i w dwóch sprawach umorzono 
postępowanie. 

W roku sprawozdawczym w tej kategorii spraw najliczniejszą grupę 
stanowiły skargi na decyzje o ustaleniu warunków zabudowy  
i zagospodarowania terenu. W roku sprawozdawczym rozpoznano 36 
spraw z tego zakresu – 18 spraw na rozprawie i 18 spraw na posiedzeniu 
niejawnym. Spośród spraw rozpoznanych na rozprawie w 8 sprawach 
skargę uwzględniono a w 10 sprawach skargę oddalono. Z kolei na 
posiedzeniu niejawnym w 5 sprawach skargę uwzględniono, w 9 skargę 
oddalono, w 3 skargę odrzucono i 1 sprawie umorzono postępowanie. 
 

Ustalenie warunków zabudowy 
Generalnie istota problemów w tych sprawach dotyczyła, podobnie 

jak w poprzednich latach, interpretacji tzw. „dobrego sąsiedztwa”, o którym 
stanowi art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.; dalej 
powoływana jako u.p.z.p.) oraz prawidłowego ustalenia „granic obszaru 
analizowanego”. Skargi w tych sprawach zasadniczo były oddalone  
(II SA/Bk 539/19; II SA/Bk 120/20; II SA/Bk 138/20), gdyż sąd stwierdzał, 
że prawidłowo ustalono granice obszaru analizowanego, jak również 
prawidłowo zinterpretowano przesłankę dobrego sąsiedztwa. 

W sprawie II SA/Bk 722/19 uchylono decyzję ustalającą warunki 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów 
ciężarowych typu TIR oraz zbiornika na wody opadowe z separatorem z 
tego powodu, że nieprawidłowo przeprowadzono analizę funkcji oraz cech 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Zasadniczą wadą było to, że 
inwestor określając grancie terenu objętego wnioskiem wskazał tylko część 
działki. Sąd wskazując na jednolite stanowisko sądów administracyjnych 
stwierdził, że użyte w  art. 52 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. pojęcie „określenie granic 
terenu objętego wnioskiem", jak też wskazany w art. 61 ust. 1 pkt 4 tej 
ustawy termin „teren", należy rozumieć jako istniejące prawnie granice, 
których przebieg ustalony został w trybie przewidzianym obowiązującymi 
przepisami, co wyklucza wskazywanie przez inwestora terenu 
stanowiącego tylko część działki ewidencyjnej. Obowiązek określenia 
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granic terenu objętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy oraz 
linii rozgraniczających teren inwestycji na etapie wydawania decyzji 
powinien być realizowany z wykorzystaniem danych dotyczących działek 
ewidencyjnych uwidocznionych na stosownej mapie, toteż ocena 
spełnienia przez inwestora warunku, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 
u.p.z.p. nie może odnosić się do terenu, którego określenie granic będzie 
miało charakter dowolny, wynikający wyłącznie z woli inwestora,  
w szczególności będzie sprowadzone do wskazania tylko tej części 
nieruchomości gruntowej, która będzie planowo faktycznie zabudowana lub 
w inny sposób zagospodarowana. Stąd też ustalenie warunków zabudowy 
odnosi się do działki objętej wnioskiem jako całości, nie zaś jedynie tej jej 
części, która w wyniku realizacji inwestycji będzie faktycznie zabudowana 
(lub w inny niż dotychczas sposób zagospodarowana). Sąd stwierdził, że 
przyjęcie przez organy, że terenem inwestycyjnym jest tylko część działki 
powoduje, że wszystkie wyliczenia odnoszące się do wskaźnika 
powierzchni zabudowy czy też współczynnika powierzchni terenu 
biologicznie czynnej przybierają charakter abstrakcyjny, gdyż odnoszą się 
do jakiegoś nieistniejącego (fikcyjnego) terenu, którego wielkość sztucznie 
(bez wskazania jakichkolwiek wymiarów) określił inwestor we wniosku.  

W sprawie II SA/Bk 51/20 uchylając decyzję o odmowie ustalenia 
warunków zabudowy dla inwestycji w postaci biogazowni rolniczej sąd 
stwierdził, że w sprawie zabrakło ustaleń czy wnioskowana inwestycja 
należy do kategorii instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 
2 pkt 13 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 
Ustalenia w tym zakresie warunkują konieczność badania, czy nowa 
zabudowa spełnia zasadę dobrego sąsiedztwa z art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.g. 
Sąd wskazał, że od 29 sierpnia 2019 r. zasada dobrego sąsiedztwa 
doznaje wyłączenia (nie musi być zachowana, nie bada się jej), jeśli 
warunki zabudowy mają być wydane również dla instalacji odnawialnego 
źródła energii. Na kanwie tej sprawy sąd zawarł także rozważania 
dotyczące kwestii intertemporalnych, gdyż nowe brzmienie art. 61 ust. 3 
obowiązujące od 29 sierpnia 2019 r. weszło w życie w toku niniejszego 
postępowania, ale jeszcze przed wydaniem decyzji przez organ pierwszej 
instancji. Powołując się na uchwałę NSA wydaną w sprawie I OPS 1/06 
stwierdzono, że w sytuacjach, kiedy ustawodawca nie wypowiada się 
wyraźnie w kwestii przepisów przejściowych, należy przyjąć, że nowa 
ustawa ma zastosowanie do zdarzeń prawnych powstałych po jej wejściu  
w życie, jak i do tych, które miały miejsce wcześniej jednak trwają dalej - po 
wejściu w życie nowej ustawy. Jako, że w sprawie niniejszej zmiana art. 61 
ust. 3 nastąpiła, gdy nie został jeszcze rozpoznany wniosek strony, gdy 
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postępowanie było w toku, a więc gdy przed wejściem w życie nowych 
przepisów nie doszło do zamknięcia zdarzenia prawnego jakim było 
postępowania zainicjowane tym wnioskiem to w takiej sytuacji, zdaniem 
sądu, mając dodatkowo na uwadze zasadę legalizmu – w dacie 
rozpoznawania wniosku przez organy należało w sprawie to nowe 
brzmienie przepisu uwzględnić. To zaś oznacza, że już organ pierwszej 
instancji powinien był wypowiedzieć się czy sporna biogazownia rolnicza 
kwalifikuje się jako instalacja odnawialnego źródła energii. Ma to znaczenie 
w kontekście konieczności badania zasady dobrego sąsiedztwa z art. 61 
ust. 1 pkt 1 ustawy planistycznej, w szczególności w kontekście nowego 
brzmienia art. 61 ust. 3 tej ustawy. 

W sprawie II SA/Bk 239/20 także uchylono decyzję odmawiającą 
ustalenia warunków zabudowy w tym przypadku ,dla inwestycji w postaci 
tablicy reklamowej o wymiarach 3x10 m. Sąd w sprawie tej stwierdził, że 
zasadniczym błędem organów było oparcie oceny spełnienia przesłanki 
dobrego sąsiedztwa na wynikach analizy funkcji oraz cech zabudowy  
i zagospodarowania terenu, w której w sposób niedopuszczalny zawężono 
granice obszaru analizowanego wyznaczając go w odległości trzykrotności 
szerokości tablicy reklamowej, tj. obiektu objętego wnioskiem a nie 
trzykrotności szerokości działki, dla której ustalane były warunki zabudowy 
na potrzeby lokalizacji na jej fragmencie tablicy reklamowej.  
W konsekwencji w przedmiotowej sprawie badaniem cech zabudowy 
sąsiedniej w ogóle nie objętego terenów sąsiednich, gdyż „sąsiedztwo” 
zamknęło się w granicach terenu inwestycji. W istocie zatem „dobrego 
sąsiedztwa” w sprawie nie ustalono i nie zbadano. 

 
Lokalizacja dróg i autostrad oraz lokalizacja innej inwestycji celu 

publicznego 
W kategorii spraw „lokalizacja dróg i autostrad” nie wpłynęła żadna 

sprawa, podobnie jak w 2019 r. Natomiast w przedmiocie innej inwestycji 
celu publicznego załatwiono 8 spraw, w tym: 5 spraw na rozprawie - 2 
skargi uwzględniono i 3 oddalono oraz 3 sprawy na posiedzeniu niejawnym 
– 1 skargę uwzględniono, 1 skargę oddalono, 1 skargę załatwiono w inny 
sposób. 

W roku sprawozdawczym w tej kategorii spraw były nadal sprawy 
dotyczące ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej –  
II SA/Bk 750/19 (w tej sprawie uchylono zaskarżoną decyzję) oraz II SA/Bk 
488/20 (skargę oddalono). Uchylając decyzje w sprawie II SA/Bk 750/10 
zarzucono organom, że rozstrzygnęły sprawę przedwcześnie, bez podjęcia 
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wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego sprawy. Zdaniem sądu, organy uchyliły się całkowicie od 
oceny materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym opinii 
biegłego. Nie wskazały, dlaczego decyzja środowiskowa nie jest w sprawie 
wymagana i z jakich powodów, ale przyjęły w tym zakresie bezkrytycznie 
ustalenia biegłego. Tymczasem biegły może się wypowiadać wyłącznie  
w kwestiach wiadomości specjalnych a nie w kwestii interpretacji  
i zastosowania przepisów prawa. Jest to obowiązkiem organu, którego  
w sprawie niniejszej nie wypełniono. Nie były zatem dla organów wiążące 
konkluzje biegłego odnośnie istnienia bądź nieistnienia obowiązku 
uzyskania decyzji środowiskowej, ale wyłącznie ocena parametrów 
inwestycji i odpowiedź na pytanie o jej oddziaływanie oraz jego zasięg  
i intensywność. Stwierdzono, że spełnienie warunków z art. 56 u.p.z.p. 
podlega ocenie organów. W sprawie tej podzielono także dominujące  
w orzecznictwie stanowisko, że dla dokonania prawidłowej oceny 
oddziaływania inwestycji na środowisko, niezbędne jest dokładne 
określenie parametrów, zarówno poszczególnych anten jak i całego 
przedsięwzięcia. Istotne znaczenie ma wyjaśnienie kwestii czy moc anten 
planowanych do zainstalowania w ramach zamierzonego przedsięwzięcia 
nie kumuluje się wzajemnie lub z innymi urządzeniami wytwarzającymi pole 
elektromagnetyczne.  

Z kolei w sprawie II SA/Bk 702/20 uchylono decyzję, którą ustalono 
lokalizację inwestycji celu publicznego w postaci budowy sieci 
elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej średniego i niskiego napięcia 
oraz budowy stacji transformatorowej. Powodem uchylania tej decyzji było 
przede wszystkim brak wykazania niezbędności inwestycji. Sąd w sprawie 
niniejszej miał na uwadze, że przepis art. 56 u.p.z.p. wskazuje, że odmowa 
wydania decyzji lokalizacyjnej powinna wynikać wyłącznie z jej 
niezgodności z przepisami odrębnymi. Zdaniem sądu nie stoi jednak  
w sprzeczności z tą regulacją wymaganie wykazania niezbędności 
przebiegu inwestycji po terenie prywatnym. Stwierdzono, że wymaganie 
jest pierwotne w stosunku do zgodności inwestycji z przepisami odrębnymi. 
Inwestycja celu publicznego, właśnie ze względu na lokalizowanie na 
uproszczonych, preferencyjnych dla inwestora zasadach, nie może być 
jednak inwestycją dowolną, arbitralną i wykluczającą wyjaśnienie 
niezbędności jej przebiegu po terenie prywatnym. Tych wymagań nie 
dopełniono w sprawie niniejszej naruszając wymóg wszechstronnego 
wyjaśnienia sprawy wynikający z art. 7 K.p.a., nakazujący uwzględniać 
zarówno interes publiczny ale i interes indywidualny.  
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Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
W roku 2020 rozpoznano 13 spraw z tego zakresu, w tym 12 spraw 

na rozprawie a 1 na posiedzeniu niejawnym. We wszystkich sprawach 
skargi oddalono. W 9 sprawach skarżącym była ta sama osoba (II SA/Bk 
30/20-38/20). W czterech sprawach zostały złożone wnioski  
o uzasadnienie – II SA/Bk 32/20; II SA/Bk 33/20; II SA/Bk 36/20 i II SA/Bk 
37/20. Wszystkie te sprawy dotyczyły identycznego stanu faktycznego, 
różniły się jedynie numerami działek. A mianowicie ustalono skarżącemu 
opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej 
uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
w związku ze zbyciem ww. nieruchomości. Przedmiotem sporu objęte 
zostały przede wszystkim kwestie przydatności jako dowodu w sprawie 
operatu szacunkowego, w oparciu o który organy orzekały o ustaleniu 
opłaty planistycznej. Sąd zaakceptował ocenę operatu dokonaną przez 
organy.  

 
15. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii  

W roku 2020 zanotować należy kolejny spadek wpływu skarg 
wniesionych w sprawach przypisanych symbolowi 612, który wyniósł 26,  
w tym z poprzedniego okresu pozostało do rozpoznania 3 sprawy.  

W badanej kategorii najwyższy odsetek załatwień stanowiły sprawy 
rozgraniczeniowe (7) oraz sprawy dotyczące wpisów do ewidencji gruntów  
i budynków – 13 skarg. Zdecydowanie mniejsza była natomiast liczba 
spraw związanych z klasyfikacją gruntów, która w roku sprawozdawczym 
2020 ograniczyła się do dwóch spraw.  

Lektura uzasadnień wyroków wydanych w tej kategorii nie 
pozostawia wątpliwości co do kontynuacji w 2020 roku ukształtowanego od 
wielu lat stanowiska o techniczno-deklaratoryjnym charakterze wpisów  
w ewidencji gruntów i budynków, o niemożności dochodzenia poprzez wpis 
w ewidencji uprawnień właścicielskich do gruntów, czy uprawnień do 
władania nieruchomością, jak też o konieczności dokumentowania każdej 
żądanej zmiany w ewidencji. Potwierdzeniem tej linii jest między innymi 
orzeczenie w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 537/20, w którym sąd 
jednoznacznie podkreślił, że zapisy w ewidencji gruntów mają charakter 
wyłącznie techniczno-deklaratoryjny. Rejestr ewidencji gruntów i budynków 
jest bowiem jedynie odzwierciedleniem aktualnego stanu prawnego 
dotyczącego danej nieruchomości. Nie ma charakteru konstytutywnego, co 
oznacza, że nie tworzy nowego stanu prawnego nieruchomości, a jedynie 
potwierdza stan faktyczny i prawny gruntów, budynków i lokali wynikający  
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z dokumentów, które stanowiły podstawę do odnotowania stanu 
faktycznego i prawnego. Postępowanie mające na celu aktualizację 
operatu ewidencyjnego ma charakter rejestrowy, czyli wtórny względem 
zdarzeń prawnych, z których wynikają zmiany danych podlegających 
ujawnieniu w ewidencji. W konsekwencji składy orzekające w 
zasygnalizowanych sprawach uznały, że rolą ewidencji nie jest w żadnym 
razie rozstrzyganie sporów własnościowych, stąd też w ramach 
postępowania ewidencyjnego nie może dojść do załatwienia sporu o 
granice nieruchomości lub ich powierzchnię, ponieważ organy prowadzące 
ewidencję nie są uprawnione do rozstrzygania tego rodzaju kwestii. 

W omawianej kategorii należy też wspomnieć o wyroku w sprawie 
II SA/Bk 251/20, w którym sąd uchylając decyzje organów nadzoru 
geodezyjnego i kartograficznego o odmowie zatwierdzenia projektu 
klasyfikacji gruntów, zwrócił uwagę, że pomimo, iż procedury w zakresie 
aktualizacji wpisów w ewidencji gruntów i budynków oraz procedury w 
zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie należy utożsamiać, to nie 
sposób zaprzeczyć istnienia między nimi związku funkcjonalnego. Wynika 
on z tego, że decyzja w przedmiocie zatwierdzenia projektu gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów stanowi podstawę dokonania odpowiednich wpisów  
w ewidencji, a więc podstawę aktualizacji informacji zawartych w ewidencji 
– w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie art. 24 ust. 2b 
pkt 1 lit. „d” ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W ocenie składu 
orzekającego skoro procedura gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotyczyć 
może wyłącznie określonego rodzaju grupy użytków gruntowych,  
tj. gruntów rolnych bądź gruntów leśnych, to decyzją klasyfikacyjną można 
określić na nowo wyłącznie rodzaj użytku gruntowego w ramach danej 
grupy użytków rolnych bądź leśnych a nie „pomiędzy” różnymi grupami. 
Innymi słowy, wykluczone jest wydanie pozytywnej bądź negatywnej 
decyzji klasyfikacyjnej (w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów) w ten 
sposób, że grunty niezaliczone do tej pory do żadnego z rodzajów gruntów 
rolnych bądź leśnych, zostaną zaliczone w ewidencji do tej grupy. Taka 
zmiana danych ewidencyjnych wymagałaby ich aktualizacji  
z wykorzystaniem dostępnych źródeł danych ewidencyjnych wymienionych 
w art. 24 ust. 2b pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ponieważ 
dokonywanie kwalifikacyjnych przesunięć pomiędzy różnymi grupami 
użytków gruntowych nie należy do kompetencji klasyfikatora, ani organu 
wydającego decyzję o ustaleniu klasyfikacji.  

Wśród spraw rozgraniczeniowych o symbolu 6122 przeważały 
skargi na postanowienia dotyczące kosztów postępowania 
rozgraniczeniowego (m.in.: II SA/Bk 235/20, II SA/Bk 689/20).  
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W powołanych wyrokach składy orzekające konsekwentnie wyrażały 
stanowisko o możliwości obciążenia kosztami rozgraniczenia 
nieruchomości wszystkich stron będących właścicielami rozgraniczanych 
nieruchomości, a nie tylko strony żądającej wszczęcia postępowania 
rozgraniczeniowego. Jeżeli ustalenie granic sąsiadujących nieruchomości 
leży w interesie prawnym wszystkich właścicieli, gdy granice gruntów 
sąsiadujących okazały się być sporne, to w przypadku dokonania 
rozgraniczenia nie można twierdzić, że nie zostało ono przeprowadzane w 
interesie wszystkich właścicieli nieruchomości rozgraniczanych. W wyroku 
o sygn. akt II SA/Bk 235/20 sąd zasygnalizował dodatkowo, że jeżeli koszty 
poniesione zostały w interesie stron postępowania rozgraniczeniowego,  
a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących 
postępowanie, to dla możliwości ich rozliczenia i wydania postanowienia  
w trybie art. 264 § 1 k.p.a. nie może mieć znaczenia, że nie poniósł ich 
organ, a wyłożyła je jedna ze stron tego postępowania. W sytuacji, gdy 
istnieje spór co do przebiegu granicy, koszty czynności dokonanych przez 
geodetę, który został upoważniony przez organ prowadzący postępowanie 
rozgraniczeniowe na zasadzie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne  
i kartograficzne, są kosztami leżącymi w interesie właścicieli sąsiadujących 
nieruchomości, które obciążają strony będące właścicielami 
rozgraniczanych nieruchomości, według zasady wyrażonej w art. 152 
Kodeksu cywilnego. 

W kategorii spraw o symbolu 6129 odnotować się orzeczenie 
wydane w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 400/20, w której sąd oddalając 
skargę na decyzję o odmowie uwzględnienia zastrzeżeń do przebiegu 
granic wykazanych w operacie opisowo – kartograficznym sporządzonym 
w ramach przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na 
podstawie art. 24 a ust. 10 w związku z art. 24 a ust. 8 i 9 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, wyjaśnił, że relacja § 36 
do § 37 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  
z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków opiera się na 
gradacji (hierarchii) podstaw wykazania przebiegu granic działek  
w ewidencji. W pierwszej kolejności podstawę stanowi dokumentacja 
geodezyjna, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego, wytworzona dla potrzeb postępowań wymienionych  
w § 36 rozporządzenia, czy przy zakładaniu ewidencji  gruntów, natomiast 
dopiero brak takiej dokumentacji lub jej niewiarygodność uzasadnia oparcie 
ustaleń co do przebiegu granic działek ewidencyjnych na geodezyjnych 
pomiarach terenowych lub geodezyjnych pomiarach fotogrametrycznych, 
zawsze poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic a także może nastąpić 
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w oparciu o zobrazowania lotnicze, satelitarne lub ortofotomapę o ile 
spełniają warunek odpowiedniej rozdzielczości. 

W pozostałych sprawach przedmiotowej kategorii nie odnotowano 
natomiast rozstrzygnięć, które wprowadzałyby nowe stanowiska do już 
wypracowanego orzecznictwa sądów administracyjnych. 

Reasumując, należy stwierdzić, że wpływ i załatwienie spraw  
z omawianej kategorii w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niewielki  
i niezmienny, a dominującą grupą w rozpatrywanych sprawach były 
natomiast w większości postanowienia ustalające koszty postępowania 
rozgraniczeniowego.  

 
16. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

W 2020 r. załatwiono merytorycznie 72 spraw oznaczonych 
symbolem ogólnym 613 (ochrona środowiska i ochrona przyrody), w tym 
42 sprawy o symbolu połączonym 6138 z 6391, które omówiono w części 
opracowania poświęconej skargom na uchwały rady gminy. Pozostałe 30 
spraw dotyczyło: opłat na korzystanie ze środowiska (podsymbol 6131) – 2 
sprawy; kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska 
(podsymbol 6132) – 1 sprawa; odpadów (podsymbol 6135) – 5 spraw; 
ochrony przyrody (podsymbol 6136) – 6 spraw; utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy (podsymbol 6138) – 1 sprawa, zaś 15 spraw 
stanowiło sprawy inne o symbolu podstawowym 613 (podsymbol 6139). 14 
skarg wywiedzionych w tej kategorii odrzucono, 1 sprawę umorzono,  
1 zakreślono w repertorium SA oraz 1 przekazano według właściwości do 
innego wydziału.  

W dwóch rozpoznanych merytorycznie sprawach podsymbolu 
6131 oddalono skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Zakładu Budżetowego wywiedzione na decyzję  
w przedmiocie opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w danych 
okresach.  

W jedynej rozpoznanej sprawie w zakresie kar pieniężnych 
(podsymbol 6132) również skargę oddalono.  

Spośród 4 rozpoznanych skarg na zarządzenia pokontrolne 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie 
gospodarowania odpadami, skargi uwzględniono. W 3 sprawach z uwagi 
na nieprawidłowe sformułowanie sentencji lub uzasadnienia aktu 
władczego (II SA/Bk 404/20, II SA/Bk 418/20 oraz II SA/Bk 507/20), zaś  
w jednej sprawie skargę oddalono. Jedna sprawa należąca do podsymbolu 
6135 dotyczyła decyzji wydanej w przedmiocie nakazania usunięcia 
odpadów. 
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Spośród 6 spraw z zakresu ochrony przyrody (podsymbol 6136) 
połowę skarg uwzględniono z uwagi na uchybienia procesowe w zakresie 
oceny dowodów w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie 
drzew bez wymaganego zezwolenia (II SA/Bk 177/20, II SA/Bk 186/20);  
a także wadliwej oceny zaistnienia przesłanki utracenia przez drzewo 
żywotności (II SA/Bk 204/20).  

W jedynej sprawie o podsymbolu 6138 oddalono skargę 
wywiedzioną na decyzję w przedmiocie nakazania przyłączenia 
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej (II SA/Bk 762/19). Wyrok w tej 
sprawie zapadł wskutek rozpoznania w trybie art. 179a p.p.s.a. skargi 
kasacyjnej strony skarżącej od poprzedniego wyroku sądu oddalającego jej 
skargę, z uwagi na brak interesu prawnego skarżącej. Na etapie weryfikacji 
skargi kasacyjnej sąd zauważył, że jednej ze stron postępowania nie 
zapewniono udziału w postępowaniu przed sądem co wypełniało 
przesłankę nieważności postępowania z art. 183 § 2 pkt 5 p.p.s.a. Po 
uzupełnieniu braków postępowania, zapadł wyrok oddalający skargę z tego 
samego powodu co uprzednio.  

Najliczniejszą grupę spraw stanowiły sprawy inne o podsymbolu 
6139, wśród których uwzględniono 5 skarg oraz oddalono 9 skarg (w tym 
dwie połączone do wspólnego rozpoznania) i 1 sprzeciw.  

We wszystkich postępowaniach zakończonych uwzględnieniem 
skarg, stwierdzono naruszenia proceduralne, w tym: w sprawie II SA/Bk 
583/19, w której uchylono obie decyzje wydane w przedmiocie 
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia;  
w sprawie II SA/Bk 885/19, w której uchylono decyzję o umorzeniu 
postępowania odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań 
zgody na realizację przedsięwzięcia; w sprawie II SA/Bk 19/20, w której 
uchylono postanowienia wydane w przedmiocie odmowy wszczęcia 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla istniejącego przedsięwzięcia; w sprawie II SA/Bk 
675/20, w której uchylono postanowienie w przedmiocie stwierdzenia 
niedopuszczalności zażalenia na postanowienie w sprawie przedłużenia 
ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 
Natomiast w sprawie II SA/Bk 707/19 uchylono postanowienia wydane  
w przedmiocie przedłużenia ważności decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, na podstawie art. 
72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. 2018, poz. 
2081; dalej: „ustawa środowiskowa”). Sąd stwierdził w tej sprawie, że brak 
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jest jakichkolwiek dowodów wskazujących na to, że organy podjęły choćby 
próbę ustalenia aktualnego stanu środowiska i ewentualnego wpływu 
zmian w tym zakresie na możliwość realizacji warunków wynikających  
z decyzji środowiskowej. W ocenie sądu, jakkolwiek ww. postanowienie ma 
charakter formalny (przedłużający okres obowiązywania decyzji 
środowiskowej), zaś postępowanie wyjaśniające prowadzone na ww. 
podstawie ma ograniczony charakter, nie oznacza to jednak zwolnienia  
z wymaganych przepisem ustaleń. Sąd wskazał, że kwestia przedłużenia 
ważności decyzji środowiskowej, mimo że procesowa, jest uwarunkowana 
przesłankami merytorycznymi dotyczącymi oceny etapowości i aktualności 
warunków realizacji przedsięwzięcia. Ustawodawca wyraźnie wskazał na 
podstawie jakich dokumentów ma nastąpić ocena aktualności warunków 
realizacji przedsięwzięcia, tj. informacji na temat stanu środowiska  
i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji środowiskowej (art. 
72 ust. 4 in fine). Nie wystarczy zatem wskazanie, że inwestycja przebiega 
etapowo oraz że nie ulega zmianie rodzaj przedsięwzięcia, technologia 
przetwarzania odpadów, a także że inwestycja nie będzie realizowana  
w drugim etapie na innym (większym) obszarze niż uwzględniony w decyzji 
środowiskowej. Nie chodzi bowiem przede wszystkim o to, czy zmieniły się 
warunki realizacji samego przedsięwzięcia, ale istotne jest w tym 
postępowaniu, czy to przedsięwzięcie może być realizowane dalej na 
warunkach określonych w decyzji środowiskowej. Nie jest to wyłącznie 
rozróżnienie semantyczne ale merytoryczne. W postępowaniu  
o przedłużenie obowiązywania decyzji środowiskowej należy wyjaśnić, 
mając na uwadze upływ czasu, czy nie doszło do zmian środowiska 
naturalnego na terenie realizacji przedsięwzięcia lub na terenie jego 
oddziaływania - w zakresie elementów, które podlegały ustaleniu i ocenie 
oraz były istotne dla treści decyzji środowiskowej. Chodzi więc o ustalenie, 
czy treść decyzji środowiskowej jest aktualna, tzn. w stanie obecnym, w 
danym czasie, w teraźniejszości. Nie można bowiem wykluczyć, że od dnia 
uzyskania przez decyzję środowiskową przymiotu ostateczności doszło do 
zmian w środowisku przez np. zabudowanie terenów sąsiednich (co może 
wpłynąć na ustalenia w zakresie norm hałasu), inną zmianę sposobu 
użytkowania tych terenów, czy nie zostały wprowadzone nowe obszary 
podlegające ochronie, czy nie zmieniło się środowisko gruntowo-wodne itd. 

W sprawach, w których skargi oddalono na uwagę zasługuje 
sprawa II SA/Bk 771/19, w której sąd wskazał, że decyzją  
o środowiskowych uwarunkowaniach jest zarówno decyzja wydana  
w postępowaniu, w którym była przeprowadzona ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko (art. 80 ust. 1 ustawy środowiskowej), jak  
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i decyzja wydana w postępowaniu, w którym nie została przeprowadzona 
ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, gdyż organ stwierdził 
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko (art. 84 ust. 1 ww. ustawy); a także sprawa II SA/Bk 562/20, w 
której sąd podzielił stanowisko organu nadzoru, że zaistniała bezwzględna 
konieczność wyeliminowania z obrotu prawego decyzji wójta gminy  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
zaplanowanego przez skarżącego, bowiem decyzja ta w ogóle nie określiła 
środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia i jako taka nie może 
stanowić ważnej podstawy dla późniejszych decyzji w procesie 
inwestycyjnym tj. skutecznie poprzedzać decyzję o pozwoleniu na budowę. 

Podsumowując tą część opracowania, stwierdzić należy, że 
odejmując od ogólnej liczby spraw rozpoznanych merytorycznie w 
omawianej kategorii, sprawy o symbolu połączonym 6138 z 6391 
(omówione w innej części niniejszego opracowania), wpływ tych spraw był 
w 2020 r. o 46 % mniejszy niż w roku ubiegłym. Niezmiennie przeważały  
w tym względzie sprawy o podsymbolu 6139, w których najwięcej toczyło 
się w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację 
przedsięwzięcia. Sprawy te w większości kończyły się oddaleniem skarg, 
zaś we wszystkich sprawach, w których skargi zostały uwzględnione, 
stwierdzono uchybienia procesowe.  

 
17. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem 

Na wstępie należy wskazać, że do przedmiotowej kategorii spraw 
zalicza się szeroki wachlarz różnych rodzajów postępowań regulowanych 
przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, chociaż nie jest to jedyne źródło prawa regulujące 
zagadnienie gospodarki mieniem. W 2020 r. załatwiono łącznie 28 spraw, 
w tym na rozprawie 20, a 8 na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to 
tendencję spadkową tych spraw w porównaniu do lat ubiegłych. Spośród 
spraw rozpoznanych merytorycznie w 2020 r. większość z nich to sprawy  
w przedmiocie opłat adiacenckich. Z rozpoznanych merytorycznie spraw na 
uwagę zasługują poniższe sprawy. 

W sprawach o sygn. II SA/Bk 840/19 i 781/19, sąd uchylając 
decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości spowodowanym stworzeniem warunków do 
korzystania z wybudowanej drogi stwierdził, że organy obydwu instancji nie 
przeprowadziły wystarczającej oceny operatu szacunkowego z punktu 
widzenia prawidłowego doboru nieruchomości podobnych w rozumieniu 
art. 4 pkt 16 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ocena w tym 
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zakresie, zdaniem sądu, nie dotyczy wiadomości specjalnych biegłego. 
Kryterium podobieństwa, mogące być ocenionym po uzyskaniu opisu 
porównywanych nieruchomości i z uwzględnieniem konkretnego 
(zróżnicowanego jak wynika z planu miejscowego) przeznaczenia 
nieruchomości wycenianej, nie wkracza w zakres wiedzy specjalnej 
biegłego.  

Z kolei w sprawach o sygn. II SA/Bk 850/19 i 815/19, które 
dotyczyły ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z budową ulicy, WSA 
wywiódł, że ustalenie, czy zostały stworzone warunki do korzystania z 
wybudowanej drogi następuje na podstawie odrębnych przepisów, o czym 
wprost stanowi art. 148 „b" ust. 1 u.g.n. Odrębnymi przepisami są normy 
Prawa budowlanego, branżowe przepisy budowlane oraz przepisy ustawy 
z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z przepisami 
wykonawczymi, które definiują pojęcie „drogi" oraz pojęcie „budowy". Sąd 
wskazał, że „drogą" w rozumieniu słownika pojęć ustawy o drogach 
publicznych jest budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 
urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno – użytkową, 
przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie 
drogowym (vide: art. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych). Przez 
„budowę drogi" rozumie się wykonywanie połączenia drogowego między 
określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowę  
i rozbudowę (vide: art. 4 pkt 17 ustawy o drogach publicznych). W świetle 
ww. definicji, rozbudowa drogi też jest jej budową. Z kolei ciąg 
komunikacyjny, nawet zaliczony do dróg publicznych, póki nie jest 
urządzony technicznie i nie odpowiada warunkom technicznym, jakim drogi 
danej klasy technicznej powinny odpowiadać, nie może być traktowany 
jako droga w pełni wybudowana.  
  Warta odnotowania jest też sprawa o sygn. II SA/Bk  282/20, która 
dotyczyła wygaśnięcia prawa użytkowania nieruchomości. Sąd podzielił  
w niej stanowisko organów, że przesłanką upoważniającą organ do 
wygaszenia umowy użytkowania jest sam fakt zawarcia przez skarżącą 
umowy dzierżawy z innym podmiotem bez stosownego zawiadomienia 
właściciela (art. 43 ust. 2 pkt 3 u.g.n.) i nie wymaga spełnienia 
dodatkowych warunków. Stąd też ani treść ww. umów dzierżawy, ani fakt 
ich nieobowiązywania w chwili orzekania przez organy nie mogły podważyć 
skuteczności ustaleń organów w powyższym zakresie. Wypowiedzenie 
takiej umowy i doręczenie organowi pisma wypowiadającego umowę, nie 
sankcjonuje faktu naruszenia przepisów. Niezależnie bowiem od intencji 
skarżącej, oddanie przedmiotowej nieruchomości w dzierżawę na okres 
nieprzekraczający trzech lat bądź na czas nieoznaczony, należało oceniać 
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w świetle art. 46 ust. 2 pkt 2 u.g.n., który obliguje użytkownika odpowiednio 
do zawiadomienia o zawartej umowie właściciela lub uzyskania zgody tego 
organu. 
 
18. Sprawy z zakresu gospodarki wodnej 
 W 2020 r. do WSA w Białymstoku wpłynęło 49 spraw o symbolu 
609, co oznacza znaczny spadek ich ilości w porównaniu z 2019 r.,  
w którym wpłynęły 122 sprawy. W omawianym roku sprawozdawczym 
załatwiono 63 sprawy tj. w 29 oddalono skargi, w 26 uchylono zaskarżone 
rozstrzygnięcia, w 4 oddalono sprzeciwy oraz 4 sprawy rozstrzygnięto w 
inny sposób (umorzono postępowania, odrzucono skargi, zobowiązano do 
wykonania określonych czynności, stwierdzono nieważność aktu prawa 
miejscowego). 
 W sprawach o sygn. akt II SA/Bk 630 - 638/20 ze skargi Skarbu 
Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
K. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w B. Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie  w przedmiocie określenia opłaty podwyższonej za 
pobór wód podziemnych wyrokami z dnia 05 i 10 listopada 2020 r. WSA  
w Białymstoku uchylił zaskarżone decyzje.  

Spór we wskazanych sprawach dotyczył dopuszczalności ustalenia 
opłaty podwyższonej za pobór wód podziemnych bez pozwolenia 
wodnoprawnego w sytuacji, gdy: zdaniem organu – pobór jest realizowany 
przez skarżące Nadleśnictwo w ramach działalności gospodarczej 
prowadzonej w imieniu Skarbu Państwa (Lasów Państwowych), a zdaniem 
skarżącego - pobór jest realizowany na potrzeby gospodarstwa domowego 
prowadzonego w leśniczówce. Sporna była kwalifikacja poboru wód w 
takiej sytuacji – jako zwykłego korzystania z wód (skarżący) lub jako usługi 
wodnej (organ). Sąd stwierdził, że zwykłe korzystanie z wód przysługuje 
nie tylko osobom fizycznym ale i prawnym - art. 33 ust. 1 ustawy z 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), dalej: P.w. nie 
dokonuje rozróżnienia. Przesłankami zwykłego korzystania z wód (art. 33 
ust. 3 i 4 P.w.) są: korzystanie na potrzeby gospodarstwa domowego, które 
nie musi być osobiście prowadzone przez właściciela oraz pobór w ilości 
nieprzekraczającej 5 m3 średniorocznie na dobę. Dlatego też, nie można 
wykluczyć sytuacji, w której na terenie będącym własnością osoby prawnej 
(także prowadzącej działalność gospodarczą) realizowany jest z odrębnego 
ujęcia pobór wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego w ilości do 5 
m3 średniorocznie na dobę. Nie zmienia tego wniosku wskazywana przez 
organ treść przepisu art. 17 ust. 1 pkt 2 P.w., zgodnie z którym przepisy  
o właścicielu mogą być odpowiednio stosowane jedynie do posiadacza 
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samoistnego lub użytkownika wieczystego (prowadzącego instalację). Nie 
można bowiem wykluczyć sytuacji, że na gruncie, którym dysponują tego 
rodzaju podmioty, także gdy prowadzą działalność gospodarczą, zachodzi 
sytuacja realizacji poboru z odrębnego ujęcia i wyłącznie na potrzeby 
gospodarstwa domowego w ilości do 5 m3 średniorocznie na dobę. 
Dodatkowo, organ nieprawidłowo utożsamił przypisaną Lasom 
Państwowym działalność gospodarczą jako decydującą o kwalifikacji 
poboru wód jako usługi wodnej. Literalnie odczytywany przepis art. 35 ust. 
1 P.w. nie uzależnia kwalifikacji poboru wód podziemnych jako usługi 
wodnej wyłącznie od faktu prowadzenia działalności gospodarczej, ale od 
poboru w związku z działalnością gospodarczą wykraczającego poza 
powszechne, zwykłe lub szczególne korzystanie z wód. Jak wyżej 
wskazano, pobór na potrzeby działalności gospodarczej jest szczególnym 
korzystaniem z wód (art. 34 pkt 13 P.w.). Na szczególne korzystanie z wód 
niezbędne jest pozwolenie wodnoprawne (art. 389 pkt 2 P.w.). Jednak 
opłata podwyższona expressis verbis ustalana jest w związku z 
realizowaniem usługi wodnej bez pozwolenia wodnoprawnego (art. 280 pkt 
1 lit. „a” P.w.) a nie w związku z realizacją szczególnego korzystania z wód 
bez pozwolenia wodnoprawnego.  

Sąd wskazał, że organy nie wyjaśniły wszechstronnie stanu 
faktycznego. W szczególności nie zbadały na jaki cel pobierana jest 
faktycznie woda z będącego przedmiotem sprawy ujęcia (czy pobór ten 
spełnia przesłanki zwykłego korzystania z wód). W tym zakresie nie 
przeprowadzono żadnego szerszego postępowania dowodowego, 
przyjmując a priori, że prowadzenie działalności gospodarczej przez 
właściciela gruntu wyklucza w każdej sytuacji korzystanie z wód na tym 
gruncie w ramach korzystania zwykłego, co również stanowi błędną 
wykładnię zastosowanych przepisów. Tymczasem, działalność Lasów 
Państwowych nie polega wyłącznie na podejmowaniu działalności 
gospodarczej, ale również na pełnieniu funkcji organów administracji, nadto 
mienie Lasów może służyć różnym celom, także mieszkalnym. Brak 
wyjaśnienia kluczowych dla sprawy kwestii - funkcjonowania budynku 
leśniczówki jako wyłącznie gospodarstwa domowego, którego mieszkańcy 
dokonują poboru wody podziemnej, celów jakim faktycznie służy pobierana 
woda - czyli naruszenie art. 7, art. 77 i art. 80 K.p.a. zadecydowało o 
uchyleniu decyzji w sprawie ustalenia opłaty podwyższonej. Nie wyjaśniono 
bowiem, czy pobór ten spełnia cechy zwykłego korzystania z wód. 
Oznacza to, że decyzja o opłacie podwyższonej, będąca przedmiotem 
skargi w niniejszej sprawie, została wydana przedwcześnie. Dopiero 
dokładne wyjaśnienie czy ziściły się czy też nie w stanie faktycznym 
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sprawy niniejszej przesłanki zwykłego korzystania z wód (poboru na cele 
gospodarstwa domowego w ilości nieprzekraczającej 5 m3 średniorocznie 
na dobę) – zgodnie z oceną prawną zaprezentowaną przez sąd - pozwoli 
na właściwe zakończenie sprawy: decyzją ustalającą opłatę podwyższoną 
lub umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie tej opłaty. 

Z kolei w sprawie sygn. akt II SA/Bk 419/20 Sąd uchylił 
zarządzenie pokontrolne Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w B. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
w przedmiocie nałożenia na spółkę z o.o. obowiązków pokontrolnych.  

Organ zarządzeniem pokontrolnym wydanym na podstawie art. 
341 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 389 pkt 1 i 6, art. 35 ust 3, art. 16 pkt 65 lit. i, 
art. 17 ust. 1 pkt 4 P.w., nałożył na spółkę zalecenia w postaci: 
uregulowania stanu formalnoprawnego dwóch pomostów, poprzez ich 
likwidację, ewentualnie legalizację istniejących urządzeń wodnych (pkt 1 – 
2);  przedłożenia do Zarządu Zlewni wniosku o uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych albo 
zaprzestania tego rodzaju szczególnego korzystania z wód w terminie (pkt 
3) oraz pisemnego powiadomienia Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w B. o stanie wykonania obowiązków wynikających  
z treści pkt 1 – 3 (pkt 4). 

Zdaniem Sądu, w przepisach ustawy brak jest podstawy do 
wydania w zarządzeniu pokontrolnym władczego nakazu dokonania 
legalizacji, czy też likwidacji przedmiotowych pomostów, które to zalecenia 
organ nałożył na spółkę w punktach 1 i 2 kwestionowanego aktu. Charakter 
prawny postępowania legalizacyjnego odnoszącego się do urządzenia 
wodnego zrealizowanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego 
lub zgłoszenia wskazuje, że postępowanie to jest wyłącznie uprawnieniem 
podmiotu dopuszczającego się samowoli. Przepisy nie przewidują żadnych 
mechanizmów prawnych pozwalających „nakłonić zobowiązanego do 
złożenia wniosku o legalizację”. W przypadku zrealizowania urządzenia 
wodnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia  
i niewystąpienia przez inwestora o wdrożenia trybu legalizacyjnego, ustawa 
Prawo wodne przewiduje wyłącznie obowiązek likwidacji takiego 
urządzenia. Przy czym, co należy podkreślić, obowiązek ten jest nakładany 
przez właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej. Brak jest podstaw 
prawnych do „wymuszania”, w trybie zarządzenia pokontrolnego, 
konieczności wdrożenia procedury legalizacyjnej zrealizowanych urządzeń 
wodnych. Organ nie mógł też władczo i w tej formie nakazać skarżącej 
spółce likwidacji wybudowanego urządzenia wodnego. Sąd nie znalazł 
podstaw do zakwestionowania prawidłowości nałożonego w pkt 3 
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zarządzenia pokontrolnego obowiązku przedłożenia wniosku o uzyskanie 
pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną poboru wód podziemnych 
albo zaprzestania tego rodzaju szczególnego korzystania z wód jednak 
zarządzenie pokontrolne należało w całości wyeliminować z obrotu 
prawnego, bowiem nałożony na stronę w punkcie 4 obowiązek 
powiadomienia o realizacji zaleceń odnosi się zbiorczo do wszystkich 
zaleceń, w tym tych nałożonych punktem 1 i 2 skarżonego aktu, których 
sformułowanie zostało przez Sąd ocenione jako niezgodne z prawem. 

Wyrokiem w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 351/20 WSA  
w Białymstoku oddalił skargę W. B. Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w B. 

Sąd wskazał na rozbieżności w rozumieniu i stosowaniu przepisów 
regulujących naliczanie opłat, które pojawiły się co do dwóch kwestii,  
a mianowicie zastosowanej przez organ procedury, w której wydano 
zaskarżone decyzje, a także naliczonych stawek z uwzględnieniem na cele 
poboru wody, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 
grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2502) dalej również jako rozporządzenie w sprawie 
j.s.o., przy zróżnicowaniu na ilość wody pobranej dla celów realizacji zadań 
własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz pobranej dla celów poboru, 
uzdatniania i dostarczania wody. Wskazane rozróżnienie dla organu 
podejmującego kontrolowane rozstrzygnięcie ma znaczenie z tego 
powodu, że stawka przedmiotowej opłaty dla pozostałych odbiorców (min. 
podmiotów gospodarczych, publicznych itp.) jest wyższa od tej, która 
obowiązuje w przypadku dostarczania wody dla gospodarstw domowych. 

Zasadnicza różnica jest pomiędzy informacją wskazaną w art. 272 
ust. 17 P. w., ustalającą wysokości opłaty wodnoprawnej, która jest sui 
generis formą działania administracji publicznej o charakterze 
wzruszalnym, a decyzją administracyjną wydawaną na podstawie art. 273 
ust. 6 tej ustawy, mającą charakter konstytutywny. Powyższe uzasadnia na 
mocy art. 300 P.w. wśród Ordynacji podatkowej poszukiwanie trybu 
właściwego do kwestionowania tej informacji, w przypadku, gdy po dacie jej 
wydania zaistnieją okoliczności wskazane w Ordynacji podatkowej,  
a nieuwzględnione w ustawie P.w. Z możliwości tej mogą korzystać obie 
strony postępowania zarówno w sytuacji np. nadpłaty zobowiązania czy też 
zaległości podatkowej. 

Konkludując, należy stwierdzić, że wpływ spraw dotyczących 
stosunków wodnych w 2020 r. zmalał w porównaniu z poprzednim rokiem 
sprawozdawczym. Działalność Sądu podobnie jak w ubiegłych latach  
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w znaczący sposób wpływa na kształtowanie linii orzeczniczej oraz 
rozstrzyganie problemów interpretacyjnych związanych ze stosowaniem 
wzmiankowanej ustawy. Na szczególną uwagę zasługuje duża ilość 
uchylonych rozstrzygnięć tj. 26 w stosunku do ogólnej ilości rozpoznanych 
spraw w analizowanym okresie sprawozdawczym – 63, która świadczy  
o istniejących trudnościach związanych ze stosowaniem ustawy – Prawo 
wodne przez organy administracji. 

 
19. Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa 

Sprawy omawianej kategorii stanowią niewielki procent spraw 
rozpoznawanych w sądzie. W 2020 r. załatwiono merytorycznie jedynie 12 
spraw w tej kategorii (w tym 11 skarg i 1 sprzeciw), z czego w 4 sprawach 
skargi uwzględniono. Odrzucono 4 skargi wywiedzione w tej kategorii. 

W ujęciu przedmiotowym spośród spraw rozpoznanych 
merytorycznie: 4 dotyczyły ochrony gruntów rolnych i leśnych (podsymbol 
6160), po 2 sprawy, które zostały rozpoznane i rozstrzygnięte wspólnie 
dotyczyły scalania i wymiany gruntów (podsymbol 6162) oraz wspólnot 
gruntowych (podsymbol 6164), 2 sprawy dotyczyły weterynarii i ochrony 
zwierząt (podsymbol 6168) oraz 2 sprawy o podsymbolu 6169 tj. „inne  
o symbolu podstawowym 616".  

Jedyna uwzględniona skarga spośród spraw o podsymbolu 6160 
została wywiedziona na decyzję wydaną w przedmiocie odmowy 
dokonania zmiany lasu na użytek rolny, która zapadła z naruszeniem 
przepisów postępowania, uzasadniającym uchylenie zarówno zaskarżonej 
decyzji, jak i decyzji ją poprzedzającej, polegającym na arbitralnej ocenie 
przez organy uznaniowej przesłanki z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2017, poz. 788) uzasadniającej 
dokonanie wnioskowanej przez skarżącego zmiany, stanowiącej 
szczególnie uzasadnione potrzeby przemawiające za taką zmianą gruntu. 
Sąd przyznał w ww. sprawie rację skarżącemu, który wywodził, że organy 
nie rozważyły należycie jego sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, 
przyjmując arbitralnie i bez dogłębnej analizy, że przedstawione we 
wniosku okoliczności nie mają charakteru "szczególnie uzasadnionych", 
podczas gdy z akt sprawy wynikało, że skarżący prowadzi gospodarstwo 
rolne o powierzchni 29,4657 ha, z czego 24,9796 ha to użytki rolne oraz, 
że jest on czynnym rolnikiem specjalizującym się w hodowli bydła 
mlecznego z obsadą zwierząt około 48,9 DJP. Sąd zwrócił również uwagę 
na okoliczności wywłaszczenia z łącznego areału posiadanych przez 
skarżącego gruntów rolnych, ziemi rolnej o powierzchni 2,87 ha, pod 
budowę drogi ekspresowej oraz zajęcia działki skarżącego na potrzeby 
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realizacji innej inwestycji drogowej, a także  fakt, że działki leśne zgłoszone 
do przekwalifikowania pozbawione są zadrzewienia i zakrzewienia oraz 
użytkowane są jako grunty rolne, na które skarżący otrzymuje płatności 
obszarowe. Wobec ww. okoliczności, których nie rozważyły organy obu 
instancji, sąd uznał, że poczynione przez nie założenie, iż przekształcenie 
wnioskowanych działek w użytki rolne skutkować będzie deficytem 
powierzchni leśnej na wnioskowanym terenie, jest błędne (sygn. akt  
II SA/Bk 237/20). 

Ponadto uchylono decyzję Wojewody P. zaskarżoną w sprawie  
o sygn. akt II SA/Bk 258/20 (z którą połączono sprawę II SA/Bk 259/20) o 
podsymbolu 6164, uchylającą decyzję Starosty w sprawie ustalenia wykazu 
osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszarów 
gospodarstw rolnych posiadanych przez uprawnionych do udziału we 
wspólnocie gruntowej oraz wykazu wielkości udziałów przysługujących 
uprawnionym do udziału we wspólnocie gruntowej wsi S. gm. K.  
i umarzającą postępowanie organu I instancji. Zdaniem sądu zaskarżona 
decyzja podlegała uchyleniu z uwagi na naruszenia art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 
k.p.a. i art. 107 § 3 k.p.a. polegające na niewyjaśnieniu stanu faktycznego 
oraz art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. w zakresie uznania, że były podstawy do 
umorzenia postępowania pierwszej instancji, które to naruszenia  
w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a., mogły mieć istotny wpływ na 
wynik sprawy, a także naruszenie art. 8c ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 
czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 
r., poz. 703; dalej: ustawa), które to naruszenie miało wpływ na wynik 
sprawy. W ocenie sądu organ odwoławczy nie wyjaśnił stanu faktycznego 
sprawy, gdyż nie uwzględnił funkcjonowania w obrocie prawnym 
ostatecznych decyzji Starosty z września 2017 r. o nieustaleniu wykazu 
uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi S. gm. K. (wydanej 
na podstawie art. 8a ust. 7 ustawy) oraz z kwietnia 2019 r. o uznaniu 
nieruchomości gruntowych składających się z działek ewidencyjnych, 
oznaczonych w operatach ewidencji gruntów za Wspólnotę Gruntową wsi 
S. w rozumieniu przepisów ustawy (wydanej na podstawie art. 8a ust. 4  
i art. 8b ustawy), co stanowiło naruszenie art. 16 k.p.a. dotyczącego 
trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych. Sąd uznał, że dopóki 
obie ww. decyzje funkcjonują w obrocie prawnym, dopóty Starosta 
zobowiązany był do rozstrzygnięcia wniosków osób uprawnionych, 
złożonych na podstawie art. 8c ust. 1 ustawy. 

W jednej, spośród dwóch rozpatrzonych merytorycznie spraw  
o podsymbolu 6168, oddalono sprzeciw wniesiony na decyzję Kolegium 
uchylającą decyzję prezydenta Miasta S. w sprawie czasowego odebrania 
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zwierzęcia właścicielowi i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. 
W sprawie tej sąd uznał, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 1b i 1c 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 
122 ze zm., dalej; „ustawa”) dopiero, przy braku zgody rolnika lub 
wystąpieniu innych okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierząt 
gospodarstwu rolnemu, zwierzęta można umieścić nieodpłatnie u innej 
osoby prawnej lub w jednostce organizacyjnej, która zapewni im właściwą 
opiekę, zaś z akt sprawy oraz uzasadnienia decyzji nie wynika aby organ  
I instancji próbował wskazać gospodarstwo rolne do przekazania 
odebranych zwierząt, co w ocenie sądu stanowiło o zaniechaniu realizacji 
art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy, a tym samym o braku rozstrzygnięcia przez 
Prezydenta o całości sprawy. Tym samym Kolegium rozpatrując odwołanie 
nie mogło konwalidować ww. uchybienia przeprowadzając z urzędu 
dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów  
w sprawie, bowiem dopuściłoby się naruszenia zasady dwuinstancyjności 
(sygn. akt II SA/Bk 821/19). 

Spośród dwóch skarg rozpoznanych merytorycznie w sprawach  
o podsymbolu 6169 skargę uwzględniono w jednej z nich (II SA/Bk 132/20), 
w której uchylono obie decyzje w przedmiocie nieodpłatnego przyznania 
własności działki, zapadłe na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 
r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych  
i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. Nr 10, 
poz. 53, dalej: "ustawa zmieniająca"), z uwagi na dostrzeżone przez sąd 
uchybienia procesowe związane z nieprawidłowym ustaleniem kręgu 
współwłaścicieli uprawnionych do nieodpłatnego przyznania własności 
działek, na podstawie art. 6 ustawy zmieniającej, w tym skierowaniem 
decyzji do osoby nieistniejącej. 
 Podsumowując tą część rozważań stwierdzić należy, że w 2020 r. 
sąd rozpatrzył merytorycznie znacznie mniej spraw w omawianej kategorii, 
aniżeli w roku poprzednim, w którym rozpoznano łącznie 23 sprawy. We 
wszystkich zaś, w których skargi okazały się zasadne, stwierdzono 
uchybienia procesowe, których dopuściły się organy administracji.  
 
20. Sprawy samorządowe 

Sprawy z zakresu ustroju i organizacji samorządu 
terytorialnego 

W tej kategorii spraw mieszczą się m.in. sprawy ze skarg organów 
nadzorczych na uchwały rad gmin na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy  
o samorządzie gminnym, skargi organów gmin na czynności nadzorcze, 
skargi organów powiatu na czynności nadzorcze, skargi organów 
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samorządu województwa na czynności nadzorcze, i inne sprawy związane 
z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oznaczone symbolem 626. 
W 2020 roku sąd rozpoznał 6 takich spraw, w tym w 3 sprawach wydał 
rozstrzygnięcia merytoryczne, a 3 sprawy rozpoznano na posiedzeniu 
niejawnym, odrzucając skargę.  

W tej kategorii spraw na uwagę zasługiwała  sprawa o sygn.  
II SA/Bk 374/20 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały  
w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących budżetu 
obywatelskiego. Sąd podzielił w niej stanowisko wojewody, że uchwała 
zawierająca regulacje określające zasady i tryb przeprowadzania 
konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego, powinna być 
zgodna z regulacją o randze ustawy, która w niniejszej sprawie, w art. 5a 
ust. 6 u.s.g. określa jedyny dopuszczalny i możliwy podział środków 
wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Zgodnie z ww. 
przepisem środki te mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy  
i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek 
pomocniczych. Przepis ten, zdaniem sądu, nie przewiduje zatem 
możliwości innego podziału ww. środków, w tym na środki inwestycyjne  
i nieinwestycyjne, jak podzieliła je rada miasta w przedmiotowej uchwale. 
Sąd stwierdził, że skoro na organie stanowiącym ciąży prawny obowiązek 
uregulowania w formie uchwały wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
budżetu obywatelskiego, to uchwała jako akt prawa miejscowego, powinna 
zostać sporządzona, uchwalona i ogłoszona zgodnie ze standardami 
prawidłowej legislacji. Organ wykonujący kompetencję prawodawcy 
zawartą w upoważnieniu ustawowym, jest bowiem obowiązany działać 
ściśle w granicach tego upoważnienia, tj. w granicach i na podstawie 
prawa, o czym stanowi art. 7 Konstytucji RP. Normę zawartą przepisie 
kompetencyjnym należy odczytywać jako zakaz domniemywania 
kompetencji organu i odczytywać ją w sposób ścisły. 
 W sprawie o sygn. II 736/20 sąd odrzucił jako niedopuszczalną 
skargę na uchwałę rady powiatu w przedmiocie uznania za niezasadny 
wniosek o wygaszenie mandatu. Sąd przyjął, że z treści zaskarżonej 
uchwały wynika, że stanowi ona odpowiedź na wezwanie wojewody 
odnośnie zarzutów zgłoszonych we wnioskuo wygaszenie mandatu 
radnego. Przedmiotem tej uchwały nie jest wygaszenie mandatu a jedynie 
informacja o stanowisku rady. Z uchwały tej wynika jedynie, że rada uznaje 
za niezasadny wniosek o wygaszenie mandatu. Taka treść uchwały 
wskazuje, że nie zawiera ona norm wiążących dla jej adresatów. Zajęte w 
uchwale stanowisko nie jest źródłem nałożenia jakichkolwiek obowiązków 
czy ograniczeń, przyznania bądź stwierdzenia uprawnień. Nie tworzy i nie 
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znosi istniejących stosunków prawnych. Akt ten nie stanowi formy 
władczej. Nie kreuje, nie nakłada żadnych obowiązków ani praw, nie 
zawiera nakazu określonego działania, ani nie wkracza w sferę uprawnień 
innych podmiotów i organów. W konsekwencji sąd stwierdził, że  nie można 
też uznać, że akt ten został podjęty w sprawie z zakresu administracji 
publicznej, a zatem nie podlega kontroli sądowej. 
 

Sprawy ze skarg na uchwały organów samorządu terytorialnego 
W 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 

rozpoznał w tej kategorii spraw łącznie 162 sprawy, z tego 118 w Wydziale 
II i 44 sprawy w Wydziale I. Oznacza to tendencję wzrostową tych spraw  
w porównaniu do lat ubiegłych. 

Spośród skarg na uchwały organów samorządu terytorialnego 
rozpoznanych w 2020 r. należy wymienić przede wszystkim skargi na 
uchwały: rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Sąd 
rozpoznawał też skargi organów nadzoru na uchwały rad gminy a także 
kontrolował rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy i powiatu.  

Najwięcej spraw rozpoznanych w roku sprawozdawczym  
w Wydziale I dotyczyło skarg prokuratora na uchwały rady gminy w 
przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty. W sprawach tych sąd tylko w 
1 sprawie skargę oddalił (I SA/Bk 607/20), w pozostałych zaś stwierdził 
nieważność zaskarżonej uchwały w części (np. I SA/Bk 139/20, I SA/Bk 
144/20, I SA/Bk 202/20, I SA/Bk 519/20). 

Wśród spraw, w których stwierdzono nieważność uchwały w części 
sąd przyjął, że w stanie prawnym obowiązującym w dniu podjęcia 
zaskarżonej uchwały ustawodawca nie przewidział możliwości 
różnicowania stawek opłat w sytuacji wyboru metody, o której mowa w art. 
6j ust. 2 u.c.p.g. w zależności od liczby osób w danym gospodarstwie 
domowym.  

Warta odnotowania jest też sprawa I SA/Bk 587/20, w której sąd 
stwierdził, że rada miejska, bez podstawy prawnej, nie tylko ustaliła 
odmienne stawki od nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe oraz od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, lecz także zróżnicowała stawki w przypadku 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  
w oparciu o nieznane w ustawie kryterium - pojemności pojemnika na 
odpady. Sąd  stwierdzając w części nieważność uchwały dokonał wykładni 
art. 6j ust. 3b u.c.p.g. Zdaniem sądu, w świetle powyższej regulacji, rada 
gminy jest upoważniona do uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego 
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. Stawka ta jest ustalana jako iloczyn średniej ilości 
odpadów powstających na powyższych nieruchomościach, wyrażonej  
w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Brak jest podstawy prawnej do różnicowania stawek  
w zależności od tego, czy mamy do czynienia z nieruchomością, na której 
znajdują się domki letniskowe, czy też z innymi nieruchomościami 
wykorzystywanymi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ponadto sąd 
stwierdził, że analiza przepisu art. 6j ust. 3b u.c.p.g. nie pozostawia 
jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, że w przypadku nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustawodawca 
wprowadził roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami. Opłata ta płatna jest raz w roku ryczałtem i nie zależy ona od 
rzeczywistej ilości odpadów gromadzonych na danej nieruchomości. Jest 
ona obliczana w stosunku do średniej ilości odpadów powstających na 
takich nieruchomościach. 

W Wydziale II w okresie sprawozdawczym najwięcej spraw 
rozpoznanych dotyczyło skarg prokuratora na uchwały rady gminy 
(miejskiej) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy (np. II SA/Bk 170/20, II SA/Bk 179/20, II SA/Bk 
180/20, I SA/Bk 185/20, II SA/Bk 377/20) oraz w sprawie określenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  
(np.: II SA/Bk 262/20, II SA/Bk 265/20, II SA/Bk 270/20, II SA/Bk 346/20,  
II SA/Bk 358/20). 

Sąd dokonując kontroli uchwał w  sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stwierdził, że przyznane 
radzie gminy kompetencje do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy ograniczone zostały do ustalenia w tymże 
regulaminie jedynie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy i w zakresie ściśle określonym w ustawie. Jeżeli katalog 
spraw, w zakresie których ustawodawca upoważnił radę gminy do 
określenia szczegółowych zasad postępowania, jest zamknięty, to organ 
ten może dokonywać regulacji prawnych tylko w takim zakresie, w jakim 
został do tego upoważniony. Elementy wskazane w art. 4 ust. 2 u.c.p.g. 
mają charakter wyczerpujący, nie jest zatem dopuszczalna wykładnia 
rozszerzająca zastosowania tego przepisu w odniesieniu do innych kwestii, 
które nie zostały w nim wymienione. Zdaniem sądu postanowienia 
regulaminu, jako aktu prawa miejscowego, nie mogą wykraczać poza 
zakres ustawowego upoważnienia unormowanego w art. 4 ust. 2 u.c.p.g., 
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być niezgodne z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
oraz powtarzać regulacji zawartych w tych przepisach, ani też formułować 
ustanawianych w nim nakazów lub zakazów w sposób niejasny lub 
niejednoznaczny. Odstępstwo od opisanych zasad tworzenia aktu prawa 
miejscowego z reguły stanowi istotne naruszenie prawa a w świetle art. 91 
ust. 1 zd. pierwsze w związku z ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, 
nieważna jest uchwała organu gminy sprzeczna z prawem w sposób 
istotny.  

Z kolei w sprawach określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych, sąd kontrolując uchwały rady gminy 
(miejskiej) stwierdził, że zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych za umieszczenie urządzenia w pasie 
drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż 
rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 
Tymczasem zakwestionowana przez prokuratora treść zaskarżonej 
uchwały przewidziała, że za niepełny rok kalendarzowy umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym wysokość rocznych stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego jest proporcjonalna do liczby miesięcy. Przyjęcie innego, 
niż przewidziany w ustawie, sposobu obliczania opłaty za zajęcie pasa 
drogowego stanowi istotne naruszenie prawa, gdyż jest wykroczeniem 
poza przyznane ustawą kompetencje. Stanowi niedopuszczalną 
modyfikację regulacji ustawowej. Nadto przepis art. 40 ust. 5 ustawy  
o drogach publicznych w ogóle nie odnosi się do „roku kalendarzowego" 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym a ogólnie do „roku" a zatem 
wprowadzenie w zaskarżonej uchwale przymiotnika „kalendarzowy" jest 
dodaniem określenia nieprzewidzianego ustawą upoważniającą. 
Nieuprawnione jest użycie w uchwale rady gminy pojęcia „rok 
kalendarzowy", gdyż modyfikuje treść ustawowego pojęcia „rok" jako 
okresu pobierania opłaty, określonego w art. 40 ust. 5 ustawy o drogach 
publicznych. Początek roku kalendarzowego zawsze przypada na  
1 stycznia i nie musi się pokrywać z początkiem zajęcia pasa drogowego. 
Sąd stwierdził, że akty prawa miejscowego powinny być podejmowane  
w oparciu o wyraźną normę kompetencyjną rangi ustawowej i w granicach 
upoważnienia ustawy (vide: art. 94 Konstytucji RP). Stwierdzone 
wykroczenie przez organ uchwałodawczy poza granice upoważnienia 
ustawowego do wydania aktu prawa miejscowego, stanowi istotne 
naruszenie prawa i skutkuje stwierdzeniem nieważności wadliwych norm 
prawa miejscowego. 
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Warta odnotowania jest też sprawa II SA/Bk 226/20, w której sąd 
kontrolując uchwałę w przedmiocie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stwierdził, że prawo 
do ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego  
z gminnego zasobu ma w świetle art. 4 ust. 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego - każdy mieszkaniec gminy, niemający zaspokojonych 
potrzeb mieszkaniowych, mający niskie dochody. Sąd stwierdził 
nieważność zaskarżonej uchwały w części, gdyż ich treść wprowadziła 
niedopuszczalny wymóg zamieszkiwania osoby ubiegającej się o najem 
oraz osoby ubiegającej się o najem lokalu socjalnego na terenie gminy co 
najmniej 10 lat przed rozpatrzeniem wniosku. Ponadto za  nieważny sąd 
uznał zapis zaskarżonej uchwały mocą, którego rada miejska przewidziała 
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego osobom 
uprawnionym do lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku 
sądowego, wykraczając tym samym poza upoważnienie ustawowe 
określone art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o ochronie praw lokatorów. Sąd 
stwierdził również, że z ustawy o ochronie praw lokatorów nie wynika 
upoważnienie rady gminy do wprowadzenia jako przesłanki zawarcia 
umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych gminy 
obowiązku uiszczenia kaucji, gdyż ustawodawca nie przesądził 
obligatoryjnego charakteru kaucji, oddając inicjatywę w jej ustanowieniu 
stronom umowy najmu lokalu. W związku z powyższym sąd podzielił 
stanowisko strony skarżącej co do konieczności wyeliminowania z obrotu 
prawnego zapisów uchwały odnoszących się do materii wyłączonej z 
kompetencji decyzyjnych organu uchwałodawczego gminy przewidzianych 
ww. ustawą. 

Na uwagę zasługiwała również sprawa II SA/Bk 407/18  
w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
w której sąd stwierdził, że uprawomocnienie się wyroku stwierdzającego 
nieważność uchwały wprowadzającej zmianę treści Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, czyli wywołującego 
skutek ex tunc oznacza, że zmienione brzmienie Studium nie może być 
przyjmowane jako punkt odniesienia dla treści miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w tym wprowadzonego planem 
przeznaczenia położonej we wsi nieruchomości skarżącego pod zabudowę 
mieszkaniową. Uznana za nieważną zmiana Studium, z momentem 
uprawomocnienia się wyroku w sprawie, winna być traktowana jako 
nieistniejąca od początku, co oznacza, że ocenę zgodności treści 
uchwalonego planu z ustaleniami Studium, należy odnosić do pierwotnego 
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brzmienia ustaleń Studium. Potwierdzona prawomocnie nieważność 
zmiany Studium w odniesieniu do przeznaczenia gruntów rolnych wsi 
oznacza, że przewidziane planem przeznaczenie tych gruntów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zmieniło kierunek 
zagospodarowania wynikający ze Studium. Tym samym, sąd stwierdził, że 
w przedmiotowej sprawie doszło do istotnego naruszenia zasady opisanej 
przepisem art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, co w konsekwencji czyni koniecznym stwierdzenie 
nieważności zaskarżonego planu.  

Z kolei w sprawie II SA/Bk 613/20 w przedmiocie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sąd podzielił stanowisko organu, 
że legalność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
podlega ocenie pod kątem przepisów obowiązujących w dniu jego 
uchwalania. Organy gminy związane konstytucyjnym nakazem działania na 
podstawie i w granicach prawa, mogą bowiem odpowiadać wyłącznie za 
działanie niezgodne ze stanem prawnym w czasie, w którym zostało ono 
podjęte, co oznacza, że moment czasowy skutku unicestwiającego akt 
planistyczny pozostaje w bezpośredniej łączności z zakresem czasowym 
obciążenia tego aktu określoną wadliwością. W przypadku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, który nie został zaktualizowany, 
w wyniku czego wystąpiła jego niespójność z regulacjami, które weszły  
w życie w okresie późniejszym niż data jego uchwalenia, instrumentem 
służącym do eliminacji tych niezgodności jest wykładnia przepisów planu 
miejscowego dokonywana przy uwzględnieniu nowych regulacji prawnych. 
W takiej sytuacji interpretacji przepisów planu zagospodarowania 
przestrzennego nie można bowiem ograniczać tylko do ich warstwy 
językowej, gdyż na skutek zmieniającego się otoczenia prawnego podlegać 
one muszą również systemowej i celowościowej oraz dynamicznej 
wykładni prawa. 

Z istotnych spraw rozpoznanych w tym zakresie należy wskazać 
również na sprawę II SA/Bk 695/20 w przedmiocie powołania dyrektora 
Opery i Filharmonii P. - Europejskiego Centrum Sztuki w B., w której sąd 
uwzględniając wytyczne NSA stwierdził, że ani przepisy ustawy z dnia  
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, ani rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora instytucji kultury nie precyzują kryteriów, w tym wymagań 
zawodowych, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko dyrektora 
instytucji kultury, cedując – na mocy przepisu art. 16 ust. 3e - uprawnienie 
do ich określenia na organizatora konkursu. Zdaniem sądu, wprawdzie  
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z żadnego przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek uzasadniania 
przez organizatora instytucji kultury uchwał w powyższym zakresie, jednak 
wykładnia przepisów o konkursie na stanowisko dyrektora instytucji kultury 
musi uwzględniać wykładnię systemową. Ta zaś wymaga sięgnięcia do 
zasady demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP) oraz 
zasady legalności, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Oznacza to 
obowiązek organów administracji publicznej, także przy podejmowaniu 
uchwał, działania z ukierunkowaniem na wartości istotne z punktu widzenia 
porządku prawnego i przez niego chronione. Jeśli więc uchwała, dla której 
przepis prawa wprost nie wymaga uzasadnienia, zawiera elementy 
uznaniowości (a z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku uchwały 
o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury), to ocena 
jej zgodności z prawem wymaga zapoznania się z jej uzasadnieniem. Jeśli 
zaś taka uchwała ma istotne znaczenie dla później podejmowanych 
czynności w ramach tego samego postępowania konkursowego, brak 
uzasadnienia waży dla legalności późniejszych uchwał (w sprawie 
niniejszej - uchwały o odrzuceniu oferty skarżącego, a w konsekwencji 
zaskarżonej bezpośrednio do sądu uchwały o powołaniu na stanowisko 
dyrektora instytucji kultury). Nie jest rolą sądu administracyjnego 
kontrolującego uchwałę kończącą postępowanie konkursowe (o powołaniu 
dyrektora) poszukiwanie powodów ustalenia takich a nie innych kryteriów 
wyboru kandydatów, z powodu których to kryteriów odrzucono ofertę 
skarżącego; powody ustalenia określonych kryteriów powinny się znaleźć 
w uzasadnieniu uchwały o ogłoszeniu konkursu, nawiązywać do kryteriów 
prawnych (formy organizacyjnoprawnej, zakresu działalności, aktualnej 
sytuacji instytucji kultury) i powinny się odnosić do konkretnie 
sformułowanych wymagań w ogłoszeniu o konkursie. 

Warta odnotowania jest sprawa II SA/Bk 395/20, w której sąd 
kontrolował rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w przedmiocie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli. Sąd analizował sporną kwestię 
przyznania dodatku motywacyjnego w kontekście § 6 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 416.). Stwierdził, że § 6 rozporządzenia pozwala na 
uznanie, iż przesłanką przyznania dodatku motywacyjnego jest osiągnięcie 
ponadprzeciętnych (nadzwyczajnych), w sensie pozytywnym, efektów  
w pracy pedagogicznej nauczyciela. Wskazują na to użyte w przywołanym 
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przepisie sformułowania takie jak „osiągnięcia", „wprowadzenie innowacji 
pedagogicznych", „zaangażowanie w realizację czynności i zajęć" czy 
„szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków". Sąd wywiódł, że 
dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielom wyróżniającym się  
w stosunku do pozostałych nauczycieli czy to osiągnięciami w jakiejś 
dziedzinie bądź zaangażowaniem czy też wprowadzeniem innowacji. 
Pominięcie zaś w uchwale (regulaminie) pewnych kryteriów narzuconych 
ustawowo stanowi istotne naruszenie prawa. 
 
21. Sprawy z zakresu ewidencji ludności 

W 2020 r. rozpoznano łącznie 8 spraw z zakresu ewidencji 
ludności, w 3 sprawach skargi rozpoznano na rozprawie i we wszystkich 
sprawach skargi oddalono. Na posiedzeniu rozpoznano 5 spraw, w tym w 4 
sprawach oddalono skargę a w 1 sprawie skargę odrzucono. Tylko  
w jednej sprawie sporządzono uzasadnienie II SA/Bk 521/20. Sprawa ta 
dotyczyła wymeldowania z pobytu stałego. Sąd ocenił, że organy 
prawidłowo zastosowały przepis art. 35 ustawy z 24 września 2010 r.  
o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.) i stwierdziły, że 
opuszczenie miejsca stałego pobytu miało charakter trwały i dobrowolny. 
Podzielono stanowisko organów, że sama werbalna deklaracja chęci 
powrotu do lokalu, czy też fakt pozostawienia w nim pojedynczych rzeczy 
nie świadczą o zamieszkiwaniu w nim. Powołane zaś okoliczności 
opuszczenia miejsca stałego zameldowania, to jest znęcanie fizyczne  
i psychiczne przez byłego małżonka, potwierdzone wyrokiem sądu, nie 
podważają cech dobrowolności tego opuszczenia. W ocenie sądu sam fakt 
istnienia konfliktu między osobą skarżącą i uczestnikiem postępowania nie 
powoduje podważenia oceny, że opuszczenie lokalu miało charakter trwały 
i dobrowolny. Nie traci bowiem, co do zasady, dobrowolnego charakteru 
wyprowadzenie się z dotychczasowego miejsca zamieszkania, jeżeli ma 
ono na celu poprawienie komfortu życiowego strony przez uniknięcie 
sytuacji konfliktowych związanych ze wspólnym zamieszkiwaniem. Skoro 
opuszczenie lokalu nie było dobrowolne, a nastąpiło w wyniku konfliktu 
strona, winna podjąć środki prawne w celu umożliwienia jej zamieszkiwania 
w miejscu stałego zameldowania. Takim środkiem prawnym jest między 
innymi skorzystanie we właściwym czasie z możliwości wytoczenia 
powództwa posesoryjnego do sądu powszechnego. Brak takich działań, 
upływ ponad trzy letniego okresu od opuszczenia miejsca stałego 
zameldowania, jak również skoncentrowanie centrum życiowego w innym 
miejscu, wskazuje, że opuszczenie lokalu miało charakter trwały  
i dobrowolny. Oceniono, że są to okoliczności, które nie przemawiają za 
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dalszym utrzymaniem zameldowania strony w spornym lokalu. Ewidencja 
ludności ma bowiem jedynie charakter rejestracyjny. Jej celem jest 
odzwierciedlenie faktycznego miejsca pobytu danej osoby a nie 
utrzymywanie fikcji meldunkowej. 

 
22. Sprawy z zakresu stosunków pracy, stosunków służbowych oraz 
Inspekcji Pracy 

W 2020 r. rozpoznano łącznie 43 sprawy w tym 21 spraw na 
rozprawie i 22 na posiedzeniu niejawnym W sprawach, które rozpoznano 
na rozprawie 6 skarg uwzględniono, 14 skarg uwzględniono i jedną skargę 
odrzucono. Na posiedzeniu niejawnym uwzględniono 6 skarg, oddalono  
8 skarg, 6 odrzucono a w 2 sprawach umorzono postępowanie. 

W roku sprawozdawczym, podobnie jak w roku poprzednim, 
największą grupę spraw z tego zakresu stanowiły skargi funkcjonariuszy 
Policji w szczególności na orzeczenia dyscyplinarne.  

W tym zakresie rozpoznano 37 spraw, w tym w 17 spraw na 
rozprawie: w 5 sprawach skargę uwzględniono, w 11 skargę oddalono  
a w 1 skargę odrzucono. Na posiedzeniu niejawnym rozpoznano 20 spraw: 
w 6 sprawach skargi uwzględniono, w 8 sprawach skargi oddalono, w 4 
sprawach skargi odrzucono a 2 sprawy załatwiono w inny sposób.  

W większości spraw dyscyplinarnych sąd, wbrew zarzutom skargi, 
stwierdzał, że organy prawidłowo po pierwsze kwalifikowały zachowania 
skarżących jako delikty dyscyplinarne i prawidłowo przyporządkowywały do 
właściwej podstawy prawnej, po wtóre wymierzały kary z poszanowaniem 
ustawowych dyrektyw wymiaru kary określonych w art. 134h ustawy  
z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 161 ze zm.; dalej 
powoływana jako ustawa o Policji) - II SA/Bk 634/19; II SA/Bk 875/19;  
II SA/Bk 154/20. 

W trzech sprawach uchylono orzeczenia dyscyplinarne. 
W sprawie II SA/Bk 166/20 uchylono orzeczenie dyscyplinarne  

i umorzono postępowanie. Za zasadny uznano zarzut naruszenia art. 135 
ust. 4 ustawy o Policji, który w spawie nie został przez organy 
zastosowany. Organy opierając się na treści regulacji zawartej w art. 135 
ust. 5 ustawy o Policji, uznały, że czyny zarzucane skarżącemu, będące 
naruszeniem zasad etyki zawodowej policjanta, zawierają w sobie 
jednocześnie co najmniej znamiona przestępstwa określonego w art. 190a 
§ 1 K.k. To zaś doprowadziło je do konkluzji, że w sprawie nie doszło do 
przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej. Sąd nie podzielił tego 
stanowiska. Przypisane ostatecznie skarżącemu delikty dyscyplinarne 
polegały bowiem tylko na nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej (organ 
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odwoławczy wyeliminował z opisów poszczególnych czynów przypisanych 
skarżącemu, zapisy dotyczące uporczywego nękania i uniewinnił go w tym 
zakresie). Opis przypisanych skarżącemu czynów, nie zawierający 
znamion nękania i uporczywości działania, czyli podstawowych znamion 
przestępstwa z art. 190a § 1 K.k. skutkował tym, że organ nie mógł 
powołać się na to, że skarżący swoim zachowaniem znamiona te wypełnił. 
Sąd stwierdził, że w opisie czynów przypisanych skarżącemu brak jest 
znamion przestępstwa uporczywego nękania, które mogłoby stanowić 
podstawę wydłużenia przez organy dyscyplinarne okresu karalności 
deliktów dyscyplinarnych. Wobec powyższego sąd doszedł do wniosku, że 
wobec przewinień dyscyplinarnych zarzuconych skarżącemu (po korekcie 
dokonanej przez organ odwoławczy) i dat ich popełnienia (2017 r.), termin 
przedawnienia wymierzenia kary upłynął w 2018 r. To zaś skutkowało 
koniecznością uwzględnienia skargi i uchylenia zaskarżonego orzeczenia 
w całości jak również orzeczenia wydanego w pierwszej instancji  
i umorzenia postępowania dyscyplinarnego.  

W sprawie II SA/Bk 188/20 uchylono orzeczenie dyscyplinarne,  
w którym uznano skarżącego za winnego popełnienia zarzucanego czynu i 
odstąpiono od ukarania. Powodem uchylenia w tej sprawie było naruszenie 
polegające na nieprawidłowej kwalifikacji prawnej czynu uznanego na 
naruszenie dyscyplinarne. W kontrolowanym przypadku postawiono zarzut 
naruszenia dyscypliny służbowej objęty podstawą z art. 132 ust. 3 pkt 2 
ustawy o Policji, opisaną jako „zaniechanie czynności służbowej albo 
wykonanie jej w sposób nieprawidłowy”, którą powiązano jedynie  
z § 28 ust. 1 pkt 10 Decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z 25 lipca 
2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego 
Policji, tj. wyłącznie wzorcem prawidłowo wypełnionego formularza 
statystycznego KSIP 12- informacja o przestępstwie w rubryce „wartość 
strat PLN” ale bez powiązania z zakresem obowiązku służbowego 
obwinionego wypełniania formularza KSIP. Zdaniem sądu już z tych 
przyczyn należałoby uznać kwalifikację zarzutu za niepełną, wymagającą 
skorygowania, albowiem uznanie obowiązku funkcjonariusza za 
niewłaściwie wypełniony, w pierwszej kolejności wymaga wykazania, że co 
do zasady, dany obowiązek na funkcjonariuszu ciążył a następnie dopiero 
oceny jakości i staranności wypełnienia obowiązku, przy czym podważanie 
istnienia obowiązku wpisuje się w prawo obwinionego do obrony. 
Niezależnie od powyższego uchybienia, sąd z urzędu dostrzegł, że 
powołany w kwalifikacji zarzutu wzorzec czynności wypełnienia druku 
statystycznego KSIP 12, tj. § 28 ust. 1 pkt 10 Decyzji nr 165 Komendanta 
Głównego Policji z 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego 
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Systemu Informacyjnego Policji, w dacie wykonywania przez skarżąca 
czynności, objętej zarzutem, tj. 20 września 2019 r. był normą prawną 
nieobowiązującą. Ustalono bowiem, że decyzja nr 165 Komendanta 
Głównego Policji z 25 lipca 2017r. w sprawie funkcjonowania Krajowego 
Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP z 2017 r., poz. 51) utraciła 
moc obowiązującą z dniem 27 sierpnia 2019 r. na podstawie § 34 
rozporządzenia MSWiA z 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania 
informacji przez Policję (Dz. U. z 2018 r., poz. 1636). Kolejnym aktem 
prawnym regulującym funkcjonowanie Krajowego Systemu Informacyjnego 
Policji jest Zarządzenie nr 70 Komendanta Głównego Policji z 2 grudnia 
2019r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP 
z 2019 r., poz. 114). Z przepisu przejściowego zawartego w § 115 
Zarządzenia wynika, co do zasady wsteczna moc obowiązująca 
Zarządzenia od 27 sierpnia 2019 r. za wyjątkiem enumeratywnie 
wymienionych przepisów o wstecznej mocy obowiązującej od 1 listopada 
2019 r. Stwierdzono zatem, że kwalifikacja zarzuconego przewinienia była  
i niepełna i nieprawidłowa. Dostrzeżenie powyższego obligowało sąd do 
uchylenia orzeczeń dyscyplinarnych organów obu instancji, albowiem 
zmiana kwalifikacji prawnej przewinienia dyscyplinarnego nie jest 
dopuszczalna bez podjęcia dodatkowych czynności procesowych  
w postępowania dyscyplinarnym, tj. wydania postanowienia o zmianie lub 
uzupełnieniu zarzutów. 

W kolejnej sprawie II SA/Bk 354/20 sąd uchylił orzeczenie 
dyscyplinarne ze względu na nieprawidłowe sformułowanie postawionych 
skarżącemu zarzutów. Stwierdzono, że w sprawie miała miejsce sytuacja, 
w której postawione zarzuty nie korelowały z ustaleniami faktycznymi 
zawartymi w uzasadnieniach zapadłych orzeczeń. Wskazano, że z treści 
zarzutów wynika, że penalizowanym zachowaniem było przedłożenie 
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę obwinionego, celem 
usprawiedliwienia nieobecności w służbie, stanowiącym wprowadzenie  
w błąd przełożonego. Konstrukcja zarzutu sugeruje, że przebywanie na 
zagranicznym wyjeździe wypoczynkowym w Paryżu stanowi opis sytuacji, 
w jakiej czyn popełniono, a nie penalizowany czyn sprawczy. Jednocześnie 
z uzasadnienia orzeczeń wynika, że zachowaniem, którego dotyczyło 
postępowanie wyjaśniające, był udział w zagranicznym wyjeździe 
wypoczynkowym w trakcie zwolnienia lekarskiego. Sąd stwierdził, że gdyby 
nawet hipotetycznie uznać, że przebywanie na wyjeździe zagranicznym 
stanowiło czyn sprawczy, to nie wiadomo w jakiej relacji pozostaje ta 
czynność z drugą opisaną w zarzucie czynnością przedłożenia 
zaświadczenia lekarskiego. Stwierdzono, że konstrukcja zarzutów jest 
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nieprecyzyjna, bowiem rodzi różne możliwości interpretacyjne, a przy tym  
i wątpliwości co do faktycznego przewinienia dyscyplinarnego, za które 
wymierzono karę dyscyplinarną.  
 
23. Sprawy z zakresu ochrony zdrowia 

W 2020 roku wpływ spraw dotyczących ochrony zdrowia 
ukształtował się na poziomie 23 spraw, w tym 9 z nich dotyczyło chorób 
zawodowych zaś 1 nadzoru sanitarnego. Oznacza to, że wpływ  
w porównaniu z rokiem ubiegłym był nieznacznie większy, który to w 2019 
r. kształtował się na poziomie 10 spraw.  

W 2020 r. załatwiono 23 sprawy dotyczące tej tematyki, z tego  
w 13 sprawach skargi zostały oddalone, w 7 sprawach uwzględniono skargi 
uchylając zaskarżone decyzje lub postanowienie zaś w 3 sprawach skargi 
zostały odrzucone (w tym 1 dotycząca wznowienia postępowania 
sądowoadministracyjnego).  

Spośród spraw dotyczących chorób zawodowych na uwagę 
zasługuje pięć wyroków z dnia 4 czerwca 2020 r., sygn. akt II SA/Bk 20-
21/20 i 27-29/20 zapadłych ze skargi jednego skarżącego, a dotyczących 
oceny wystąpienia względem jego osoby pięciu chorób – astmy 
oskrzelowej, alergicznego nieżytu spojówek i skóry powiek, alergicznego 
nieżytu nosa, zapalenia obrzękowego krtani o podłożu alergicznym –  
i ewentualnego uznania, iż były to choroby zawodowe. W powyższych 
sprawach, sąd przypomniał, że dla stwierdzenia choroby zawodowej 
muszą zostać spełnione dwie przesłanki: rozpoznanie schorzenia 
zamieszczonego w wykazie chorób zawodowych, którego to rozpoznania 
dokonuje lekarz orzecznik właściwej medycznej jednostki orzeczniczej oraz 
ustalenie związku przyczynowego pomiędzy powstaniem tej choroby  
a oddziaływaniem czynników szkodliwych występujących w środowisku 
pracy lub sposobem wykonywania pracy. W konsekwencji, w razie 
ustalenia przez właściwego lekarza, że rodzaj rozpoznanej u pracownika 
choroby mieści się w wykazie, a pracownik świadczył pracę w warunkach 
narażenia zawodowego, które w świetle dostępnej wiedzy medycznej mogą 
tę chorobę wywoływać, tak lekarz jak i organy inspekcji sanitarnej 
obowiązane są uznać schorzenie za chorobę zawodową. W powyższych 
sprawach spełniona została wyłącznie jedna z dwóch wyżej wskazanych 
przesłanek stwierdzenia choroby zawodowej – ustalono mianowicie, że 
skarżący wykonywał pracę w warunkach narażenia zawodowego, 
natomiast nie stwierdzono występowania schorzenia odpowiadającego 
chorobie zawodowej.  
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Warty zaznaczenia jest także wyrok z 13 sierpnia 2020 r. sygn. akt 
II SA/Bk 223/20 dotyczący zapewnienia, przez pracodawcę, warunków 
zdrowotnych w środowisku pracy (w tym zakresie chorób zawodowych),  
w szczególności założenia rejestru chorób zawodowych oraz zgłoszeń 
podejrzenia choroby zawodowej, uzupełnienia rejestru prac i pracowników 
narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego 
zaklasyfikowanego do 3 grupy zagrożenia, zaszczepienia 
nieuodpornionych pracowników przeciwko wirusowi kleszczowego 
zapalenia mózgu oraz dokonania ponownej oceny ryzyka zawodowego na 
stanowisku pracownika fizycznego tartaku. Organy obu instancji a także 
sąd uznały, że w zakładzie pracy – tartaku - istnieje ryzyko zawodowe 
narażenia pracowników fizycznych na powstanie chorób odkleszczowych. 
W związku z tym na pracodawcy ciążą obowiązki zapewnienia 
odpowiednich, bezpiecznych warunków pracy, nakazanych  przepisami 
Kodeksu pracy i odpowiednich rozporządzeń. Praca w tartaku jest 
wykonywana w bezpośrednim kontakcie z drewnem przywiezionym z lasu 
– przy załadunku, rozładunku, układaniu tego surowca  oraz wykonywaniu 
czynności porządkowych. Zakład jest położony na terenie endemicznego 
występowania kleszczy. Zatem oczywistym jest występowanie narażenia 
pracowników na czynnik biologiczny w postaci bakterii boreliozy i wirusa 
kleszczowego zapalenia mózgu, których nosicielami są właśnie kleszcze. 
Jest to wiedza oczywista i powszechna. 

Wśród innych spraw dotyczących ochrony zdrowia na uwagę 
zasługują dwie sprawy – sygn. akt II SA/Bk 853/19 i II SA/Bk 869/19 
dotyczące nakazania szpitalowi wdrożenia procedury zapobiegającej 
szerzeniu się odry u pracowników z uwzględnieniem zaszczepienia 
pracowników nieuodpornionych, mogących mieć potencjalny kontakt  
z osobami chorymi na odrę. Odwołując się do stosownych przepisów, sąd 
oddalając skargę szpitala wskazał, że szczepienia ochronne zapobiegające 
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników 
przeprowadza się przy wykonywaniu czynności zawodowych, określonych 
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy. Stąd też w 
przypadku, gdy pracownicy służby zdrowia podejmują czynności, o których 
mowa w pkt 11 załącznika do rozporządzenia RM z 3 stycznia 2012 r., przy 
wykonywaniu których narażeni są na działanie biologicznego czynnika 
chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, to nie można 
stwierdzić, że realizacja obowiązków wynikających z art. 236 i art. 209 § 1 
k.p. dotyczy wyłącznie grup zawodowych wymienionych enumeratywnie  
w pkt 11 tego załącznika. Sąd za organami wskazał, że szczepienia są 
jednym z najbardziej efektywnych sposobów przeciwdziałania chorobom 
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zakaźnym, a ich stosowanie w przeciwdziałaniu takim chorobom nie może 
być zastąpione innymi środkami ochrony. Personel medyczny, ze względu 
na kontakt z osobami potencjalnie chorymi należy do grupy zwiększonego 
ryzyka zachorowania na choroby, którym można zapobiegać właśnie 
poprzez szczepienia. Taka metoda profilaktyki chorób zakaźnych, na co 
prawidłowo wskazał PPWIS w swoim rozstrzygnięciu, chroni nie tylko 
samych pracowników medycznych, ale także zmniejsza ryzyko 
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych wśród innych pracowników 
ochrony zdrowia, pacjentów i ich rodzin. Ponadto, co również prawidłowo 
wyjaśniły organy inspektoratu sanitarnego, zachorowanie pracownika 
medycznego na chorobę zakaźną nawet o łagodnym przebiegu klinicznym 
może skutkować przeniesieniem zakażenia na pacjentów, na przykład  
z upośledzoną odpornością, prowadząc do wystąpienia u nich ciężkich, 
zagrażających życiu objawów zarówno w przebiegu samej choroby, jak i jej 
późniejszych powikłań. Odpowiednio dobrane programy szczepień 
pracowników ochrony zdrowia stanowią więc zasadniczy element 
profilaktyki i kontroli zakażeń szerzących się w placówkach ochrony 
zdrowia. W tych okolicznościach orzekające w sprawie organy, po 
stwierdzeniu wystąpienia odry u pracowników szpitala oraz niepodjęcia 
działań, środków eliminujących lub ograniczających narażenie 
zachorowania na odrę, prawidłowo nakazały wdrożenie procedury 
zapobiegającej szerzeniu się odry wśród pracowników z uwzględnieniem 
zaszczepienia pracowników nieuodpornionych mogących mieć potencjalny 
kontakt z osobami chorymi na odrę. Jednocześnie Sąd zgodził się ze 
szpitalem, iż nikt nie ma prawa zmusić pracownika do ochrony swojego 
zdrowia poprzez szczepienia profilaktyczne i pracownik ma prawo odmówić 
poddania się takim szczepieniom. Jednak w takim wypadku, co ewidentnie 
umknęło stronie skarżącej, odpowiedzialność za ewentualne zachorowanie 
spada na pracownika, który powinien liczyć się z tym, że w przypadku 
zachorowania np. na chorobę zawodową, zostanie pozbawiony wszelkich 
świadczeń odszkodowawczych – zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 z późn. zm.). 

Konkludując stwierdzić należy, że w 2020 r. wpływ spraw z zakresu 
ochrony zdrowia uległ nieznacznemu zwiększeniu, z tym że wynikało to z 
pojawieniem się 5 spraw ze skargi tego samego podmiotu dotyczących 5 
potencjalnych chorób zawodowych. Tematyka i przedmiot rozpoznawanych 
spraw był zbliżony do tych z lat poprzednich.  
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24. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej i prawa 
prasowego 

W 2020 roku, w porównaniu z latami poprzednimi, zdecydowanie 
zwiększył się wpływ spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej  
i prawa prasowego. W repertorium SA i SAB zarejestrowano łącznie 134 
skargi. Łącznie ze sprawami z poprzedniego okresu w 2019 roku 
rozpoznano 126 spraw oznaczonych symbolem 648, w tym tylko 11 spraw 
zarejestrowanych w repertorium SA.  

Podmiotami, do których najczęściej zgłaszano wnioski  
o udostępnienie informacji publicznej były organy wykonawcze jednostek 
samorządu terytorialnego oraz dyrektorzy ich jednostek organizacyjnych. 
Odnotowano także skargi na bezczynność w udostępnieniu informacji 
publicznej przez inne organy wykonujące zadania publiczne  
np. komendanta wojewódzkiego policji, prezesa sądu rejonowego, rektora 
państwowej wyższej szkoły zawodowej, dyrektora szkoły podstawowej, 
nadleśniczego nadleśnictwa, dyrektora uniwersyteckiego szpitala 
klinicznego, dyrektora powiatowego urzędu pracy, czy też dyrektora 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. 

W analizowanym roku sprawozdawczym w sprawach dotyczących 
informacji publicznej kontynuowana była linia szerokiego ujęcia informacji 
publicznej, co jest zgodne nie tylko z dotychczasową linią orzeczniczą sądu 
ale i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Składy orzekające 
konsekwentnie powoływały się na treść art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1429 ze zm., w skrócie: "u.d.i.p.") oraz art. 61 Konstytucji RP. 
Jednolicie intepretowano pojęcie informacji publicznej wskazując, że jest 
nią każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych,  
a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących 
funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy 
publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu 
Państwa. Informacja publiczna dotyczy strefy faktów. Jest nią treść 
dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej, treść 
wystąpień i ocen przez nie dokonywanych niezależnie do jakiego podmiotu 
są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi 
więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu 
władzy publicznej. Taki charakter ma również wiadomość niewytworzona 
przez podmioty publiczne lecz odnosząca się do tych podmiotów. 
Przedmiotem wniosku może być też pytanie o określone fakty, o stan 
określonych zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi. Informacje publiczne 
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odnoszą się bowiem do pewnych danych, ale nie są środkami do ich 
kwestionowania (II SAB/Bk 3/20, II SAB/Bk 54/20, II SAB/Bk 162/20).  

W wyroku o sygn. akt II SA/Bk 876/19 sąd wyraził pogląd, że  
w sytuacji, gdy materiały, których udostępnienia żąda wnioskodawca 
znajdują się w teczce oznaczonej klauzulą tajności „poufne”, to nie ulega 
zatem wątpliwości, że stosownie do art. 5 ust. 1 u.d.i.p. w zw. z art. 5 ust. 3 
u.o.i.n., nie mogą podlegać udostępnieniu wnioskodawcy. Tym bardziej, że 
dokumenty, o udostępnienie których zwrócił się wnioskodawca znajdują się 
w teczce operacyjnego rozpoznania, a w ocenie WSA w Białymstoku 
charakter czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji sprawia, że co do 
zasady nie udziela się informacji dotyczących szczegółów związanych z ich 
przeprowadzeniem. Ma to bowiem na celu zagwarantowanie 
bezpieczeństwa uczestniczących w nich osób oraz osiągnięcie efektów 
samych czynności i zapewniać właściwą realizację ustawowych zadań 
stawianych formacji.  

W sprawie II SA/Bk 178/20 zagadnieniem spornym okazała się  
z kolei kwestia, czy organ zasadnie odmówił udostępnienia żądanej 
informacji publicznej powołując się na ochronę prywatności osób 
zatrudnionych na stanowiskach radców prawnych państwowej wyższej 
szkoły zawodowej. W ocenie sądu organ zbyt pochopnie stwierdził, że 
skoro radcowie prawni nie pełnią jakichkolwiek funkcji kierowniczych i nie 
posiadają kompetencji decyzyjnych, to tym samym nie pełnią funkcji 
publicznych. Osoba sprawująca obsługę prawną państwowej wyższej 
szkoły zawodowej niezależnie od tego, czy wykonuje ją w charakterze 
pracownika tej szkoły, czy też jej zleceniobiorcy ma bowiem rzeczywisty 
związek z realizowaniem zadań publicznych i wbrew stanowisku organu nie 
zajmuje jedynie stanowiska pomocniczego (technicznego). Przywołany zaś 
w regulaminie zakres obowiązków nie pozostawia wątpliwości, że pomimo, 
iż zatrudnieni w biurze prawnym państwowej wyższej szkoły zawodowej 
radcowie prawni nie pełnią funkcji kierowniczych, to biorąc pod uwagę, że 
nie są związani poleceniami co do treści opinii prawnej i korzystają  
z ochrony prawnej przysługującej sędziom i prokuratorom, to trudno uznać, 
ze nie posiadają kompetencji decyzyjnych. Wobec tak opisanego 
stanowiska pracy skład orzekający nie zaakceptował poglądu, iż 
zatrudniony radca prawny nie bierze udziału w procesie decyzyjnym i nie 
piastuje w strukturach państwowej wyższej szkoły zawodowej 
samodzielnego stanowiska a tym bardziej, że stanowisko na jakim jest 
zatrudniony ma charakter "czysto usługowy i techniczny". 

Jako istotny w omawianej kategorii należy ocenić też wyrok  
w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 191/20, w którym sąd wskazał, że 
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pomimo, że organ dokonał nieprawidłowej interpretacji art. 5 ust. 2 u.d.i.p., 
to decyzja odmawiająca udzielenia skarżącemu informacji publicznej 
znajduje oparcie w obowiązujących przepisach prawa i pomimo błędnego 
uzasadnienia nie powinna być wyeliminowana z obrotu prawnego 
albowiem w sprawie zaistniały okoliczności wskazujące na nadużycie przez 
skarżącego prawa do uzyskania informacji publicznej. Z nadużywaniem 
prawa podmiotowego, w ocenie WSA mamy do czynienia zaś wówczas, 
gdy podmiot zainteresowany podejmuje prawnie dozwolone działania dla 
osiągnięcia innych celów niż przewidziane przez ustawodawcę. Prawo do 
informacji publicznej jest zakorzenione w Konstytucji RP i ustawie, nie ma 
jednak charakteru absolutnego, nieograniczonego. Prawo to nie może 
służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb wnioskodawcy w ramach 
prywatnych sporów, konfliktów i w takiej sytuacji nie podlega ochronie 
prawnej, również w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Działanie zaś 
skarżącego oraz ilość, częstotliwość, treść złożonych wniosków  
o udostępnienie informacji publicznej, oraz ich ewidentne konfliktowe 
podłoże, nie świadczy o zamiarze uzyskania informacji publicznej w celu jej 
wykorzystania dla dobra wspólnego, lecz o zamiarze wywołania 
dolegliwości u ich adresata. Z tych powodów sąd uznał, że do rozpatrzenia 
wniosku skarżącego nie miały zastosowania przepisy u.d.i.p. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/BK 503/20 skład orzekający 
podzielił prezentowany w orzecznictwie pogląd, że przepis art. 16 ust. 1 
u.di.p., stanowiący podstawę prawną zaskarżonej decyzji, ma 
zastosowanie jedynie w dwóch przypadkach, tj. wówczas, gdy konieczna 
jest odmowa udzielenia informacji lub umorzenie postępowania i spełniony 
jest warunek przedmiotowy (informacja ma charakter informacji publicznej) 
i podmiotowy (pomiot jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej). 
Niedopuszczalne jest zaś wydanie decyzji odmownej, gdy żądana 
informacja nie jest informacją publiczną w rozumieniu komentowanej 
ustawy.  

Wart odnotowania w tej kategorii jest również wyrok w sprawie  
o sygn. akt II SA/Bk 694/20, w którym tutejszy sąd przypomniał, że  
w przypadku żądania nie całości akt zakończonego postępowania 
przygotowawczego ale określonych dokumentów z tych akt przez osobę 
niebędącą stroną postępowania przygotowawczego, ani inną osobą 
uprawnioną do występowania w nim (pełnomocnik, przedstawiciel 
ustawowy), organ jest zobowiązany rozważyć, czy dokumenty te są 
nośnikiem informacji publicznych, a jeśli tak, załatwić wniosek na 
podstawie u.d.i.p. Nie ulega z kolei żadnej wątpliwości, że dokumentami 
urzędowymi w rozumieniu art. 6 ust. 2 u.d.i.p. jest postanowienie  
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o umorzeniu postępowania przygotowawczego oraz zawnioskowane do 
udostępnienia orzeczenie sądu wraz z uzasadnieniem. O takich 
dokumentach jako dokumentach urzędowych wprost stanowi art. 6 ust. 1 
pkt 4 lit. „a” u.d.i.p. wymieniając expressis verbis treść aktów 
administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz treść orzeczeń sądów 
powszechnych. W ocenie sądu nie jest natomiast dokumentem urzędowym 
w rozumieniu art. 6 ust. 2 u.d.i.p. zażalenie osoby fizycznej na 
postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego, pod 
warunkiem że osoba ta nie pełni funkcji publicznej, a składany środek 
zaskarżenia nie ma związku z pełnioną funkcją.  

Sąd w omawianej kategorii wskazywał też na rozróżnienie 
informacji publicznej na informację prostą i przetworzoną. Warunki 
stawiane informacjom przetworzonym zostały przedstawione między 
innymi w wyrokach o sygn. akt II SAB/Bk 3/20 II SA/Bk 50/20 oraz II SA/Bk 
84/20, w których sąd podkreślił, że informacja publiczna przetworzona to 
taka, która co do zasady w chwili złożenia wniosku nie istnieje w kształcie 
objętym wnioskiem, a jest wynikiem ponadstandardowego nakładu pracy 
podmiotu zobowiązanego wymagającej użycia dodatkowych sił i środków 
oraz zaangażowania intelektualnego w stosunku do posiadanych przez 
niego danych i wyodrębniana w związku z żądaniem wnioskodawcy oraz 
na podstawie kryteriów przez niego wskazanych. Fakt zaś, że informacje 
objęte wnioskiem wymagają sięgnięcia do archiwum i przeanalizowania 
złożonych w nim repertoriów, nie ma żadnego znaczenia dla stwierdzenia, 
czy informacje te są informacjami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 
u.d.i.p., jeżeli taki zakres wniosku nie wymaga od podmiotu zobowiązanego 
podjęcia nadzwyczajnych działań organizacyjnych, zakłócających  
i utrudniających normalny tok jego funkcjonowania w celu zgromadzenia. 

Nie uległo też zasadniczej zmianie stanowisko WSA w Białymstoku 
w zakresie trybu i sposobu załatwiania wniosków o udzielenie informacji 
publicznej. W sprawach o sygnaturze akt II SAB/Bk 55/20 i II SAB/Bk 97/20 
sąd przyjął, że bezczynność organu w zakresie dostępu do informacji 
publicznej ma miejsce nie tylko wtedy, gdy organ lub podmiot będący  
w posiadaniu informacji o takim charakterze, nie udziela informacji, ani nie 
wydaje decyzji o odmowie jej udzielenia, gdy udziela informacji innej niż 
żąda wnioskodawca lub też udziela informacji niejasnej albo udziela 
informacji niepełnej, ale i wówczas, gdy odmawia udzielenia informacji  
w formie nieprzewidzianej dla takiej czynności. Skład orzekający w sprawie 
II SAB/Bk 83/20 zwrócił z kolei uwagę, że poprzestanie przez organ na 
wystosowaniu do wnioskodawcy pisma nie może być uznane za 
prawidłowe załatwienie przedmiotowego wniosku o udostępnienie 
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informacji publicznej. Skoro organ odmówił udostępnienia informacji 
publicznej pismem niemającym cech decyzji administracyjnej, bez 
zachowania wymogów formalnych, a przede wszystkim bez możliwości 
weryfikacji przedstawionego poglądu w ramach kontroli instancyjnej, to 
skarga na bezczynność zasługiwała na uwzględnienie. W sprawie o sygn. 
akt II SAB/Bk 16/20 sąd zaakcentował natomiast, że w sytuacji organ 
podjął czynności zmierzające do udostępnienia informacji, jednakże były 
one nieskuteczne z uwagi na przesłanie żądanych informacji na błędny 
adres skrzynki elektronicznej, to nie można uznać, aby organ w terminie 
wywiązał się z obowiązku rozpoznania złożonego wniosku. Skutki 
trudności, błędów czy nieprawidłowości w zakresie kształtowania  
i obsługiwania przez organy administracji publicznej oficjalnych systemów 
służących do komunikacji z tymi organami (np. poczty elektronicznej, 
systemu ePUAP) nie mogą być bowiem przerzucane na korzystających  
z tych systemów. 

Ciekawy z punktu widzenia omawianej kategorii spraw jest również 
wyrok wydany w sprawie II SA/Bk 24/20, w której sąd zobowiązując 
prezesa sądu rejonowego do załatwienia, w trybie przepisów ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wniosku 
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wyraził 
stanowisko, że informacje dotyczące struktury wynagrodzeń pracowników 
sądu rejonowego w zakresie obejmującym wynagrodzenie wszystkich 
pracowników: zatrudnionych w celu odbycia stażu urzędniczego, w grupie 
zawodowej urzędników sądowych, innych pracowników oraz asystentów 
sędziego ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia, dodatku stażowego w 
ujęciu procentowym oraz informacji o pełnionych funkcjach odrębnie dla 
każdego z tych stanowisk – są informacjami publicznymi. 

Do kategorii informacji publicznych sąd zakwalifikował również 
kopie (skany) zarządzeń dyrektora powiatowego urzędu pracy wydane  
w zakresie powołania specjalnych komisji do zaopiniowania wniosków o 
przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (sprawa o sygn. 
II SA/Bk 73/20) oraz kwoty wynagrodzeń, jak i składników tych 
wynagrodzeń oraz nagród, które finansowane są ze środków publicznych  
i wypłacane za wykonywaną pracę, niezależnie od tego, czy są to stałe 
elementy wynagrodzenia, czy fakultatywne lub uznaniowe (sygn. akt  
II SAB/Bk 83/20).  

W sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 117/20 WSA w Białymstoku za 
błędne z kolei uznał stanowisko organu co do konieczności 
zanonimizowania danych członków komisji powiatowego urzędu pracy 



126 
 

opiniującej wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności 
gospodarczej. Przedmiotowe środki, jak podkreślił skład orzekający, 
przyznawane są beneficjentom z Funduszu Pracy, stanowiącego 
państwowy fundusz celowy, a więc ze środków publicznych. Osoby 
dokonujące oceny przedmiotowych wniosków uczestniczą więc w trybie 
wydatkowania tych środków w związku z tym, żądane przez skarżącego 
informacje mają związek z wykonywanymi przez te osoby zadaniami 
publicznymi i w tym zakresie, jako publiczne, powinny podlegać 
udostępnieniu, stosownie do wyjątku od ograniczenia prawa do informacji 
publicznej, ze względu na prywatność osoby fizycznej - o którym mowa  
w art. 5 ust. 2 zd. 2 u.d.i.p.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 46/20 tut. sąd wyraził z kolei 
pogląd, że spółka jako przewoźnik wykonujący przewozy w ramach 
transportu publicznego jest podmiotem obowiązanym do udzielenia 
informacji publicznej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5 u.d.i.p. Żądane zaś 
informacje w zakresie liczby osób upoważnionych do kontroli biletów, 
danych czy kontrolerzy zatrudnieni są bezpośrednio w spółce, czy też 
kontrolę biletów realizuje podmiot zewnętrzny, oraz wzoru identyfikatora 
upoważniającego do prowadzenia kontroli biletów – dotyczą procesu 
organizowania kontroli biletów w ramach przewozów zleconych spółce 
przez gminę i stanowią informację publiczną, co do zasady podlegającą 
udostępnieniu. 

Nie można też nie wskazać na wyrok w sprawie II SAB/Bk 54/20,  
w którym sąd zobowiązując organ do załatwienia w trybie u.d.i.p., wniosku 
o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz fragmentu projektu budowalnego, tj. projektu 
zagospodarowania terenu/działki, stwierdził, że organ błędnie 
zakwalifikował żądanie o udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę 
oraz fragmentu projektu budowalnego, jako nie będące informacją 
publiczną w rozumieniu powyższej ustawy. 

W 2020 roku nie odnotowano w tutejszym sądzie wpływu spraw  
z zakresu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.  

Podsumowując omawianą kategorię należy stwierdzić, że 
orzecznictwo w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej 
stanowi kontynuację wypracowanej w poprzednich latach linii orzeczniczej. 
Analiza sporządzonych w okresie sprawozdawczym uzasadnień wskazuje 
natomiast, że prezentowana linia orzecznicza pozostaje w zgodzie  
z orzecznictwem innych sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. 
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25. Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej 
W 2020 roku Sąd rozpoznał w Wydziale I na posiedzeniach 

niejawnych 42 sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej. W 31 
sprawach skargi oddalono, w 9 skargi zostały odrzucone, zaś  
w 2 sprawach zaskarżone rozstrzygnięcia zostały uchylone. Wszystkie 
spośród 42 spraw rozpoznanych w Wydziale I dotyczyły egzekucji ze 
świadczeń pieniężnych (symbol 6118), skargi koncentrowały się głównie 
wokół zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne. 

W Wydziale II w 2020 roku rozpoznano 12 spraw z zakresu 
egzekucji administracyjnej. W 7 sprawach skargi oddalono, w 4 skargi 
zostały odrzucone, zaś w 1 sprawie uchylono postanowienie I i II instancji.  

Wśród spraw, rozpoznanych w Wydziale I, aż 8 dotyczyło tego 
samego skarżącego. Na uwagę zasługują jego sprawy o sygn. akt I SA/Bk 
686/20 i I SA/Bk 842/20, w których sąd oddalił skargi na postanowienia  
w przedmiocie zaliczenia dokonanych przez skarżącego wpłat na poczet 
najstarszej zaległości podatkowej, wbrew wskazaniu skarżącego, pomimo 
zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Sąd stanął na stanowisku, że 
okoliczność, iż organ egzekucyjny, w czasie zawieszenia postępowania 
egzekucyjnego, nie może dokonywać nowych czynności egzekucyjnych,  
w żaden sposób nie stoi na przeszkodzie temu, aby organ podatkowy 
dokonał zaliczenia wpłaconych przez skarżącego dobrowolnie kwot na 
poczet zaległości podatkowych. Oczywistym jest, że powinien tego 
dokonać, w oparciu o przepis art. 62 § 1 o.p. Zatem fakt, że miało miejsce 
zawieszenie postępowania egzekucyjnego, pozostawał bez znaczenia  
z punktu widzenia działania organu podatkowego. Wskazując na treść art. 
62 § 1 o.p., w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 1520), sąd wskazał, że dyspozycja zawarta na dowodzie wpłaty, 
wskazująca przeznaczenie dokonanej płatności w zakresie tytułu i okresu 
zobowiązania podatkowego, jest wiążąca dla organu podatkowego  
w sytuacji, w której podatnik nie posiada zobowiązań podatkowych, dla 
których termin płatności upłynął. W przypadku posiadania zaległości 
podatkowych, podatnik dokonujący wpłaty może decydować o jej 
przeznaczeniu, ale tylko w zakresie tytułu podatkowego, a nie okresu, na 
który ma być zaliczona, bowiem z urzędu, z mocy przywołanego przepisu, 
jest ona zaliczana na zaległość o najwcześniejszym terminie płatności 
spośród wszystkich zaległości we wskazanym podatku, a w przypadku 
braku określenia podatku, albo braku zaległości podatkowej we 
wskazanym podatku - na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym 
terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych.  
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Warto również wspomnieć o sprawie o sygn. akt I SA/Bk 179/20,  
w której uchylono zaskarżone postanowienie. Sąd uznał, że wydane przez 
organ odwoławczy postanowienie nie spełnia wymogu wzięcia pod uwagę 
wszelkich okoliczności (o których mowa w art. 71a § 9 u.p.e.a.), które 
mogłyby świadczyć o bezpodstawnym uchylaniu się przez skarżącego 
(dłużnika) od przekazania zajętej wierzytelności organowi egzekucyjnemu. 
Organ w tym zakresie milczy, interpretując zwrot: „bezpodstawnie uchyla 
się”, tak jak to zrobił WSA w uchylonym wyroku, przy powołaniu się na 
orzecznictwo NSA - jako przesłankę prawną a nie faktyczną. Dopiero 
wykazanie przez organ – na gruncie oceny materiału dowodowego – że 
okoliczności faktyczne potwierdzają przedmiotowe "uchylanie się" uprawni 
do oceny skutków takiego działania w zakresie sprawdzenia, czy 
przesłanka o charakterze prawnym została spełniona.  

Najliczniejszą grupę spraw dotyczących egzekucji ze świadczeń 
niepieniężnych, rozpoznanych w Wydziale II, stanowiły sprawy o symbolu 
638/6014. Było ich łącznie 9. W 5 sprawach skargi zostało oddalone,  
w 3 odrzucone, a w 1 sprawie uchylono postanowienia I i II instancji. 
Powodem uchylenia była okoliczność, że organy nadzoru budowlanego 
nakładając na skarżącego - jako nowego właściciela działki - grzywnę  
w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki rozbudowy budynku 
inwentarskiego, nie uwzględniły faktu, iż taka grzywna została już  
w prowadzonym postępowaniu nałożona na poprzedniego właściciela 
nieruchomości i - co istotne - została w całości wyegzekwowana. Sąd 
wskazał, że taka grzywna, jeżeli egzekucja dotyczy spełnienia przez 
zobowiązanego obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego, 
jest jednorazowa, chyba że dotyczy obowiązku utrzymania obiektu 
budowlanego w stanie nieoszpecającym otoczenia (art. 121 § 4 u.p.e.a.). 
Zatem w postępowaniu egzekucyjnym, dotyczącym wykonania nakazu 
rozbiórki obiektu budowlanego, organ egzekucyjny może skutecznie 
nałożyć na zobowiązanego grzywnę tylko jeden raz. W sytuacji przejścia 
obowiązku objętego tytułem wykonawczym na następcę prawnego 
zobowiązanego, postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane,  
a dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy. Jeżeli więc 
zastosowanie środka egzekucyjnego w postaci grzywny w celu 
przymuszenia nie doprowadziło do wykonania decyzji administracyjnej, to 
organowi egzekucyjnemu nie pozostawało nic innego jak tylko 
zastosowanie środka egzekucyjnego w postaci wykonania zastępczego,  
o jakim mowa w art. 127 u.p.e.a. (tak też NSA w wyroku z dnia 27 maja 
2020r., sygn. akt II OSK 2835/19, CBOSA). 
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Poza stanowiskami sądu przedstawionymi w omówionych 
orzeczeniach, nie dopatrzono się innych szczególnych przypadków 
orzeczniczych, wymagających szerszego komentarza. Sąd kontynuował 
bowiem swoją dotychczasową praktykę orzeczniczą, nie formułując 
orzeczeń mogących świadczyć o zerwaniu z postulowanymi dotychczas 
poglądami.  

 
26. Skargi na bezczynność oraz na przewlekłość postępowania 

W 2020 roku w obu wydziałach orzeczniczych rozpoznano łącznie 
133 sprawy ze skarg na bezczynność lub przewlekłość postępowania.  
12 spraw rozpoznano w Wydziale I, z czego 9 skarg zostało odrzuconych, 
2 oddalono a w jednej sprawie stwierdzono prowadzenie postępowania  
w sposób przewlekły.  

W Wydziale II rozpoznano 216 spraw, co stanowi o 96 spraw 
więcej niż w roku ubiegłym, gdzie spraw było zaledwie 120. Skargi 
odrzucono w 106 sprawach, w 42 skargi zostały uwzględnione, w 26 
sprawach skargi oddalono, zaś w 42 postępowanie zostało umorzone.  

W Wydziale I najliczniejsza grupa skarg dotyczyła przewlekłego 
prowadzenia postępowania w sprawach podatku od nieruchomości – 6 
spraw, 3 sprawy dotyczyły płatności obszarowych, 2 – podatku od towarów 
i usług oraz jedna sprawa braku realizacji funduszu sołeckiego na rok 
2019. 

Spośród grupy spraw, rozpoznanych w Wydziale II, najwięcej 
spraw dotyczyło bezczynności organu w zakresie udzielenia informacji 
publicznej (114 spraw). Na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SAB/Bk 
117/20, w której sąd uznał stanowisko organu, co do konieczności 
zanonimizowania danych członków komisji opiniującej wnioski o przyznanie 
środków na podjęcie działalności gospodarczej, za błędne. Przedmiotowe 
środki przyznawane są beneficjentom z Funduszu Pracy, stanowiącego 
państwowy fundusz celowy, a więc ze środków publicznych. Osoby 
dokonujące oceny przedmiotowych wniosków uczestniczą więc w trybie 
wydatkowania tych środków. W konsekwencji, w ocenie sądu, żądane 
przez skarżącego informacje mają związek z wykonywanymi przez te 
osoby zadaniami publicznymi i w tym zakresie, jako publiczne, powinny 
podlegać udostępnieniu, stosownie do wyjątku od ograniczenia prawa do 
informacji publicznej, ze względu na prywatność osoby fizycznej - o którym 
mowa w art. 5 ust. 2 zd. 2 u.d.i.p. Sąd podzielił pogląd funkcjonujący w 
orzecznictwie, że ograniczenie to nie dotyczy bowiem informacji o osobach 
pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, 
w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji (por. wyrok WSA  
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w Łodzi z dnia 28 maja 2020 r., II SAB/Łd 42/20, Lex nr 3013023 lub wyrok 
NSA z dnia 27 maja 2020 r., II OSK 1577/19, Lex nr 3028213). Sąd 
podkreślił, że pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną, zawarte w ww. 
przepisie, jest ujmowane szeroko i nie ogranicza się tylko do 
funkcjonariuszy publicznych, lecz obejmuje każdą osobę mającą związek z 
realizacją zadań publicznych (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia  
26 maja 2020 r., II  SA/Bk 191/20, Lex nr 3025445).  

Sąd wskazał, że głównym celem przepisów u.d.i.p. jest społeczna 
kontrola władzy publicznej, a rolą informacji publicznej uzyskanie 
transparentności realizowania władzy publicznej, w tym wykonywania jej 
zadań. Zasada jawności publicznej gospodarki finansowej stanowi zaś 
jedną z gwarancji realizacji konstytucyjnej zasady prawa do informacji  
o działalności organów władzy publicznej, a także osób pełniących funkcje 
publiczne. W konsekwencji sąd stwierdził w powyższym zakresie 
bezczynność organu w udzieleniu informacji publicznej. 

Sąd podzielił przy tym twierdzenie organu, że dane osobowe osób, 
którym odmówiono przyznania jednorazowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, są informacją niepodlegającą udostepnieniu,  
z uwagi na wspomniane wyżej ograniczenie prawa do informacji publicznej, 
ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 1 zd. 1 u.d.i.p.) Nie 
wzbudziło wątpliwości sądu, że osoby, które nie uzyskały wnioskowanego 
dofinansowania ze środków publicznych, nie są beneficjentami pomocy 
publicznej. Prawo tych osób do prywatności znajduje przy tym 
pierwszeństwo przed prawem skarżącego w postaci dostępu do informacji 
publicznej. W takiej zaś sytuacji organ, uznając żądane dane za 
podlegające ochronie na zasadzie art. 5 ust. 2 u.d.i.p., powinien był wydać 
decyzję administracyjną na podstawie art. 16 ust. 1 u.d.i.p., która jest jedną 
z form załatwienia wniosku o udzielenie informacji publicznej (por. wyrok 
NSA z dnia 26 lutego 2020 r., I OSK 3345/18, CBOSA). Zaniechanie 
organu w tym względzie świadczy zatem o jego bezczynności  
w powyższym zakresie. 

Spośród spraw, w których sąd stwierdził, że bezczynność miała 
miejsce z rażącym naruszeniem prawa, na uwagę zasługuje sprawa o 
sygn. akt II SAB/BK 150/20, która była rozpoznawana przez sąd ponownie. 
Wymierzono w niej grzywnę w kwocie 2.000 zł uznając, że spełni funkcję 
represyjną, ale i zmobilizuje organ do koncentrowania czynności  
i szybkiego załatwiania spraw. Poza wymierzoną grzywną, sąd przyznał od 
organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną w kwocie 5.000 zł. Podobnie 
jak w przypadku wysokości grzywny – miał na uwadze czas trwania 
postępowania i okresy rażącej przewlekłości oraz – zgodnie z oceną 
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prawną NSA w sprawie II GSK 1159/19 – charakter postępowania  
i dolegliwość dla strony. Sąd podkreślił, że sprawa dotyczy zajęcia pasa 
drogowego i każdy dzień przedłużającego się postępowania powoduje  
u strony niepewność oraz zwiększa wysokość kary pieniężnej. Sąd zwrócił 
uwagę, że w pierwszej decyzji, po trzech miesiącach prowadzenia 
postępowania (jak wyżej wskazano – rażąco przewlekłego), kara ta 
wynosiła 17.691,70 zł, zaś po półtora roku postępowania – 242.060 zł. Sąd 
uznał również, że wpływ skarżącego na powstanie przewlekłości nie był 
decydujący. Skarżący często zgłaszał wnioski dowodowe, jednakże to rolą 
organu jest ocenić ich przydatność w postępowaniu i w miarę możliwości 
niezwłocznie na nie reagować w sposób procesowy. Zdaniem sądu, 
wysokość sumy pieniężnej uwzględnia moralne zadośćuczynienie za 
przedłużające się, okresami bezpodstawnie, postępowanie. Nie stanowi 
natomiast odszkodowania za poniesioną szkodę. Konieczność moralnego 
zadośćuczynienia w sprawie wynika także z faktu, że organ ukarał 
skarżącego za okres zajęcia do 20 grudnia 2018 r., gdy decyzję wydał kilka 
miesięcy później, bo dopiero 8 maja 2019 r. Widział zatem sam organ, że 
przedłużanie się postępowania jest nieuzasadnione, skoro za końcowy 
jego okres nie zdecydował się skarżącego ukarać. 



132 
 

 

V. 
STOSOWANIE art. 64a, art. 145a i art. 179a p.p.s.a. 

 
 
1. Stosowanie art. 64a p.p.s.a. 

W 2020 r. do sądu wpłynęło 21 sprzeciwów od decyzji kasacyjnych 
organów administracji publicznej, wszystkie w Wydziale II. W porównaniu  
z rokiem ubiegłym, tj. 2019 r. wpływ ten był istotnie mniejszy, bowiem 
wówczas łącznie wpłynęło 45 sprzeciwów – 8 w Wydziale I i 37 w Wydziale 
II.  

W 2020 r. załatwiono 29 spraw ze sprzeciwów wniesionych na 
podstawie art. 3 § 2a p.p.s.a., w tym w 19 sprawach sprzeciwy zostały 
oddalone, w 6 sprawach uchylono zaskarżoną decyzję kasacyjną organu 
administracji zaś w 4 sprawach sprzeciwy zostały odrzucone. W trzech 
sprawach, sąd oddalając sprzeciw orzekał na rozprawie, w pozostałych na 
posiedzeniu niejawnym. Wszystkie orzeczenia zapadły w Wydziale II.   

Wśród przesłanek odrzucenia sprzeciwu, w dwóch sprawach – 
sygn. akt II SA/Bk 834/19 i II SA/Bk 787/20 sąd wskazał na art. 64c § 1 
p.p.s.a., zgodnie z którym sprzeciw od decyzji wnosi się w terminie 
czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji. Z uwagi, iż 
skarżący złożyli sprzeciw z uchybieniem ww. terminu, na podstawie art. 58 
§ 1 pkt 2 w zw. z art. 64b § 1 p.p.s.a. sprzeciwy te zostały odrzucone.  
W sprawie II SA/Bk 834/19 sprzeciw został odrzucony z uwagi na 
nieuzupełnienie jego braków formalnych (braku podpisania sprzeciwu  
i wskazania numeru PESEL) zaś w sprawie II SA/Bk 787/20 z uwagi na 
nieuiszczenie wpisu od sprzeciwu w zakreślonym terminie. 

Odnośnie spraw, w których sąd uchylił decyzję kasacyjną na 
uwagę zasługuje sprawa. o sygn. akt II SA/Bk 881/19, w której sąd 
wskazał, że ustalenie zgodności projektu z wymaganiami planu nie 
uzasadniało wydania decyzji kasacyjnej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. 
Wątpliwości interpretacyjne dotyczące zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie wymagają przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego od początku lub w znacznej części, bowiem 
wątpliwości te nie znikną, jeśli dokona ich wyjaśnienia organ pierwszej 
instancji (vide np. wyrok NSA w sprawie II OSK 2572/13). Zatem ocena, 
czy projekt spełnia wymagania § 7 pkt 4 lit. f planu miejscowego należy do 
organu administracji architektoniczno-budowlanej. W sprawie niniejszej 
Prezydent ocenił, że projekt spełnia te wymagania. Skoro Wojewoda uznał, 
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że ocena ta jest niepełna lub budzi wątpliwości, powinien przedstawić 
własną argumentację i w zależności od powziętych konkluzji wydać decyzję 
reformatoryjną (art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.), gdy dojdzie do wniosku o braku 
możliwości pogodzenia projektu z zapisami planu miejscowego, albo – gdy 
jednak dojdzie do konkluzji identycznej jak Prezydent – przystąpić do 
oceny projektu z punktu widzenia pozostałych wymagań art. 35 ust. 1 P.b. 

 
2. Stosowanie art. 145a p.p.s.a. 

W 2020 r. WSA w Białymstoku nie orzekał w żadnej ze spraw  
w oparciu o art. 145a § 1 p.p.s.a. Podobnie było w roku poprzednim. 
 
3. Stosowanie art. 179a p.p.s.a. 

W zakresie stosowania art. 179a p.p.s.a. w 2020 roku WSA  
w Białymstoku wydał 10 wyroków uwzględniających skargę kasacyjną w 
trybie autokontroli i ponownie orzekających merytorycznie w sprawie – 2  
w Wydziale II i 8 w Wydziale I. 

W Wydziale I wszystkie 8 spraw zostało rozpoznanych na 
rozprawie w dniu 14 stycznia 2020 r., (sygn. akt I SA/Bk 275/19, I SA/Bk 
276/19 I SA/Bk 278/19 I SA/Bk 279/19 I SA/Bk 281/19 I SA/Bk 283/19,  
I SA/Bk 284/19 I SA/Bk 285/19). W wyrokach tych, ze skargi tego samego 
podmiotu sąd uchylając zaskarżony wyrok jednocześnie uchylił decyzję 
organu odwoławczego uznając, że skarga kasacyjna jest oczywiście 
uzasadniona. Sąd wskazał na treść wyroku NSA z dnia 21 maja 2019 r., 
sygn. akt I GSK 1973/18, z którego wynika, że sądy krajowe są zwolnione  
z obowiązku wystąpienia z kolejnym pytaniem prejudycjalnym  
w analogicznym stanie faktycznym i prawnym, ponieważ wiązać je będzie 
wykładnia prawa unijnego dokonana przez TSUE. Tym samym oznacza to, 
że TSUE odmówi udzielenia na skierowane pytanie prejudycjalne 
odpowiedzi, jeśli dotyczy ono wykładni przepisu prawa unijnego, gdy 
prawidłowa interpretacja kwestionowanego przepisu została już 
przesądzona w jego dotychczasowym orzecznictwie. W tamtej sprawie, 
która dotyczy tożsamego stanu faktycznego i prawnego, NSA za 
usprawiedliwione uznał zarzuty skargi kasacyjnej za zasadne w tym sensie, 
że organy celne, uznając iż stan faktyczny w rozpoznawanej sprawie był 
inny niż w wyroku TSUE w sprawie C-286/15, powinny przeprowadzić 
dowód z opinii biegłego (art. 197 § 1 o.p.), który wykazałby, że  
w mieszance LPG importowanych przez spółkę można wyróżnić składnik 
zasadniczy. Brak przeprowadzenia takiego dowodu powoduje skuteczność 
zarzutu naruszenia art. 187 § 1 o.p., który dotyczy obowiązku organu 
celnego do zebrania i następnie wyczerpującego rozpatrzenia całego 
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materiału dowodowego. Konsekwencją nieprzeprowadzenia takich 
dowodów, jest to, że organy celne dokonały nieprawidłowej oceny 
zebranego w sprawie materiału dowodowego, przez co naruszyły art. 191 
o.p.. Brak tych ustaleń faktycznych powoduje, że klasyfikacja taryfowa nie 
była możliwa w oparciu o regułę 3b ORINS. Wynika to z twierdzeń strony 
skarżącej, że w odniesieniu do mieszanin LPG, ze względu na ich naturę  
i niezależnie od ich składu procentowego, nie jest możliwe wskazanie 
składnika, który nadaje zasadniczy charakter tej mieszaninie. TSUE  
w wyroku C-286/15 wskazał, że art. 218 ust. 1 lit. d) WKC należy 
interpretować w ten sposób, że nie nakłada on na zgłaszającego LPG taki 
jak ten w postępowaniu głównym obowiązku dokładnego wskazania 
procentowej ilości substancji, z której składa się głównie ów LPG. Ustalenie 
substancji, która nadaje mieszaninie zasadniczy charakter, należy do sfery 
faktów. Natomiast organ procesowy przyjął, a WSA rozpoznając sprawę po 
raz pierwszy to zaakceptował, że o zasadniczym charakterze przesądza 
udział procentowy, który przekracza 50%. Taka konkluzja nie miała oparcia 
w zgromadzonym materiale dowodowym. Nie dokonał tego we własnym 
zakresie organ procesowy. Tego braku nie może uzupełnić sąd. Sąd nie 
dokonuje bowiem ustaleń faktycznych. W konsekwencji w rozpoznawanej 
sprawie WSA uznał zarzuty skargi kasacyjnej w przedmiocie naruszenia 
przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 
187 § 1, art. 191 oraz art. 197 § 1 o.p. w związku z art. 73 ust. 1 ww. 
ustawy Prawo celne za uzasadnione. 

Odnosząc się do wyroków zapadłych w Wydziale II, w sprawie  
II SA/Bk 762/19 sąd uchylając własny wcześniejszy wyrok stwierdził, że  
w sprawie zaistniała przesłanka nieważności postępowania sądowego z 
art. 183 § 2 pkt 5 p.p.s.a., gdyż strona została pozbawiona możności 
obrony swych praw. Z akt sprawy wynika bowiem, że odwołanie od decyzji 
pierwszoinstancyjnej złożyły dwa podmioty jako współwłaściciele 
nieruchomości. Z sentencji zaskarżonej decyzji wynika, że Kolegium 
rozpoznało odwołanie obydwu ww. podmiotów, natomiast na liście stron 
postępowania umieściło wyłącznie jeden,  pomijając współodwołującego 
się. Temu ostatniemu nie doręczono również zaskarżonej decyzji 
odwoławczej. Z kolei w postępowaniu przed sądem administracyjnym na 
etapie poprzedzającym wydanie wyroku pominięto współodwołującego się. 
W tych okolicznościach, w szczególności wobec faktu rozpoznania przez 
Kolegium odwołania również tego ostatnio wskazanego podmiotu – 
niezapewnienie mu udziału w postępowaniu przed sądem wypełnia 
przesłankę nieważności postępowania z art. 183 § 2 pkt 5 p.p.s.a. 
Dostrzeżenie tej wady postępowania sądowego post factum i złożenie 
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skargi kasacyjnej umożliwiło natomiast sądowi pierwszej instancji 
skorzystanie z instytucji autokontroli przewidzianej w art. 179a p.p.s.a. 

Z kolei w sprawie II SA/Bk 678/19, sąd stwierdził, że zaistniała 
przesłanka nieważności postępowania sądowego z art. 183 § 2 pkt 2 
p.p.s.a., gdyż pełnomocnik strony nie był należycie umocowany. Z akt 
sprawy wynika bowiem, że pełnomocnictwo udzielone przez Burmistrza 
Miasta S., przedstawione podczas rozprawy w dniu 21 listopada 2019 r., 
nie spełniało warunków przewidzianych w art. 35 p.p.s.a. Mimo tego ww. 
osoba została dopuszczona przez sąd jako pełnomocnik i reprezentowała 
na rozprawie interesy organu uchwałodawczego. Wobec tego uznać 
należy, że przeprowadzone przez tut. sąd postępowanie obarczone jest 
przesłanką nieważności. Dostrzeżenie tej wady postępowania post factum  
i złożenie skargi kasacyjnej umożliwiło zaś sądowi skorzystanie z instytucji 
autokontroli przewidzianej w art. 179a p.p.s.a. Orzekając merytorycznie, 
sąd podzielił zarzut Wojewody o braku odniesienia się w skarżonej uchwale 
do ograniczeń związanych z funkcjonowaniem przyszpitalnego lądowiska 
dla śmigłowców i dlatego stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części miasta S. 

Podsumowując stwierdzić należy, że pomimo wydania aż 10 
wyroków w trybie art. 179a p.p.s.a., porównując tę wartość do łącznej 
liczby skarg kasacyjnych jakie wpłynęły w 2020 r. do tutejszego sądu, ilość 
tych spraw nie była znaczna, szczególnie, że wszystkie sprawy w Wydziale 
I miały jednorodny charakter. 
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VI. 
SPRAWY O WYMIERZENIE ORGANOM GRZYWIEN  

NA PODSTAWIE  
art. 55 § 1, art. 112, art. 145a § 2, art. 145a § 3, art. 149 § 2, art. 154 § 1 

p.p.s.a. ORAZ W ZAKRESIE STOSOWANIA INSTYTUCJI 

SYGNALIZACJI NA PODSTAWIE art. 155 § 1 p.p.s.a. 

 
1. Sprawy o ukaranie organu grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za 
nieterminowe przekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i 
odpowiedzią na skargę 

W 2020 r. wpłynęło 5 wniosków o ukaranie organu grzywną -  
z poprzedniego roku pozostało do rozpoznania 12 podobnych wniosków. 
Oznacza to znaczny spadek złożonych wniosków w tym przedmiocie, 
bowiem w 2019 r. wpływ ten wynosił aż 22 wnioski. 

Ogółem w 2020 r. załatwiono 16 wniosków w tym przedmiocie,  
z czego 15 w sprawach w Wydziale II i jeden w Wydziale I.  

W 13 przypadkach wymierzono organowi grzywnę, w dwóch 
przypadkach oddalono wniosek, zaś w jednym odrzucono (z uwagi na 
uiszczenie po terminie wpisu sądowego od wniosku). Wysokość 
zasądzonych grzywien w Wydziale II kształtowała się od 100 do 500 zł, zaś 
w Wydziale I w jedynej sprawie dotyczącej tej tematyki wyniosła 1000 zł. 
Łączna wysokość zasądzonych grzywien wynosiła 5500 zł. Zasadnicza 
większość spraw, w których wymierzono organom grzywny dotyczyła 
nieprzekazania w terminie skarg na bezczynność organów w przedmiocie 
rozpatrzenia wniosków o udzielenie informacji publicznej.  

W pięciu sprawach ze skargi tego samego podmiotu (związku 
zawodowego) na bezczynność dyrektora szpitala w sprawach dotyczących 
informacji publicznej (sygn. akt II SO/Bk 26-30/19) sąd wymierzył organowi 
grzywny po 500 zł w każdej sprawie, wskazując że organ mimo doręczenia 
w dniu 4 września 2019 r. skargi na bezczynność organu w sprawie 
wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie przekazał jej w terminie 
do sądu, wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. Co więcej, organ 
nie złożył również odpowiedzi na wniosek o wymierzenie grzywny w 
związku z nieprzekazaniem sądowi skargi na bezczynność w ww. sprawie 
w ustawowym 15-dniowym terminie. Powyższe dowodzi, że organ w żaden 
sposób nie zareagował na wniesienie przez skarżącego w dniu 4 września 
2019 r. skargi na bezczynność, a ponadto nie złożył odpowiedzi na 
wniosek o wymierzenie grzywny, pomimo skierowanego do niego 
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wezwania. Nie ulega zatem wątpliwości, że nie zastosował się do  
15-dniowego terminu przewidzianego ustawowo na przekazanie skargi do 
sądu, w ogóle nie realizując tego obowiązku. Wystąpiła zatem przesłanka 
uzasadniająca wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a., 
niezależna od przyczyn braku wywiązania się przez niego z ustawowych 
obowiązków.  

Z kolei w sprawie II SO/Bk 34/19 sąd wymierzył organowi grzywnę 
w wysokości 500 zł wskazując, że skarga na niewykonanie wyroku została 
przekazana przez organ z opóźnieniem wynoszącym dwa miesiące zaś 
akta sprawy z opóźnieniem trzech miesięcy. Zaznaczył, że przyczyny 
powodujące nieprzekazanie skargi w terminie do sądu są nieistotne dla 
samego wymierzenia sankcji, choć mogą mieć wpływ na wysokość 
przedmiotowej grzywny. W sprawie niniejszej organ nie wskazał żadnych 
okoliczności, które usprawiedliwiałyby niemożność przekazania skargi i akt 
w terminie określonym w art. 54 § 2 p.p.s.a.  

W sprawie II SO/Bk 31/19 sąd wymierzając Wojewodzie grzywnę  
w wysokości 200 zł uznał, że organ uchybił czternastodniowemu terminowi 
do nadesłania do sądu sprzeciwu od decyzji wraz z kompletnymi  
i uporządkowanymi aktami sprawy, o którym mowa w art. 64c § 4 p.p.s.a. 
Sąd uznał przy tym, że nie usprawiedliwia organu okoliczność, że nie 
posiadał on w chwili złożenia sprzeciwu od decyzji akt sprawy i oczekiwał 
na ich nadesłanie przez organ I instancji, jak również fakt przejściowych 
utrudnień w realizacji wykonywanych zadań w związku z rezygnacją  
z pracy merytorycznego pracownika. 

Warto również zwrócić uwagę na sprawę z Wydziału I – sygn. akt  
I SO/Bk 1/20, w której sąd wymierzył grzywnę Wojewódzkiemu Funduszowi 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uznając, że jest to instytucja 
ochrony środowiska (art. 386 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska)  
i jednocześnie samorządowa osoba prawna w rozumieniu ustawy  
o finansach publicznych. Na tej podstawie sąd przyjął, że bez wątpienia 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska nie są organami administracji 
publicznej w znaczeniu ustrojowym, nie można jednak przyjąć, że w każdej 
sytuacji nie są one też organami w znaczeniu funkcjonalnym. W sprawie, 
nie dość, że w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi podmiot, do 
którego została skierowana skarga, nie przekazał doręczonej mu skargi do 
sądu administracyjnego, to obowiązek ten nie został dotychczas wykonany, 
gdyż do dnia rozpoznania przedmiotowego wniosku, oryginał skargi strony 
skarżącej nie został przekazany. 

W sprawie o sygn. akt II SO/Bk 24/19 sąd oddalając wniosek  
o wymierzenie organowi grzywny stwierdził, że owszem organ dopuścił się 
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jednodniowego uchybienia terminu do przekazania akt sprawy wraz ze 
skargą sądowi (w sprawie dotyczącej informacji publicznej), jednakże, nie 
miało to wpływu na realizację przez skarżącego prawa do sądu. Skarga 
bowiem została przekazana jedynie z jednodniowym opóźnieniem, została 
zarejestrowana i rozpoznana przez sąd. Dlatego też, zdaniem sądu, brak 
jest podstaw do wymierzenia organowi grzywny.  

Z kolei w sprawie II SO/Bk 32/19 oddalając wniosek o wymierzenie 
grzywny sąd stwierdził, że organ dopełnił obowiązku przekazania skargi 
wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w terminie, 
zatem brak było podstaw do wymierzenia grzywny. Organ przekazał skargę 
wniesioną drogą elektroniczną w formie, w jakiej została wniesiona, do 
elektronicznej skrzynki podawczej sądu (§ 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia). 
Natomiast akta administracyjne organ przekazał w formie papierowej  
(w takiej, w jakiej były prowadzone), zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia,  
w tym są one połączone za pomocą środków, które nie degradują struktur 
fizycznej dokumentu. 

 
Podsumowując stwierdzić należy, że w 2020 r. istotnie zmniejszyła 

się liczba złożonych wniosków o ukaranie organu grzywną na podstawie 
art. 55 § 1 p.p.s.a. (z 22 w roku 2019 do 5 w roku 2020), jednakże liczba 
zapadłych postanowień o wymierzeniu organom grzywny znacznie wzrosła 
– z jednej sprawy w 2019 r. do 13 w 2020 r. Większość spraw, w których 
wymierzono organom grzywny dotyczyła nieprzekazania w terminie sądowi 
skarg na bezczynność organów w przedmiocie rozpatrzenia wniosków  
o udzielenie informacji publicznej. 

 
2. Nałożenie przez sąd grzywien na podstawie art. 112 p.p.s.a. oraz 
art. 145a § 2 i § 3 p.p.s.a. 

W 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich nie wystąpiły w WSA 
w Białymstoku przypadki nałożenia grzywny na podstawie art. 112 p.p.s.a. 
– uchylania się organu od zastosowania się do postanowienia sądu lub 
zarządzenia przewodniczącego, podjętych w toku postępowania i w 
związku z rozpoznaniem sprawy. Podobnie nie wystąpiły sytuacje 
wymierzenia grzywny na podstawie art. 145a § 2 i § 3 p.p.s.a. – niewydania 
decyzji lub postanowienia przez organ w terminie określonym przez sąd  
w orzeczeniu uwzględniającym skargę na podstawie art. 145 § 1 p.p.s.a.  
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3. Nałożenie przez sąd grzywny na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a.  
w związku z rozpoznawaniem skarg na bezczynność lub przewlekłe 
prowadzenie postępowania 

W 2020 r. w obu wydziałach orzeczniczych sądu wpłynęło 118 
wniosków o wymierzenie organom grzywny w sprawach skarg na 
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, z czego 
zdecydowana większość (117 wniosków) w Wydziale II.  W tym samym 
okresie sąd wymierzył organom 9 grzywien na wniosek, oraz w 10 
przypadkach orzekł o wymierzeniu grzywny z urzędu – wszystkie 
orzeczenia zapadły w Wydziale II. Łączna kwota zasądzonych grzywien  
z tego tytułu wynosiła 9600 zł. W 40 przypadkach wnioski o wymierzenie 
grzywny zostały oddalone, zaś 71 załatwiono w inny sposób (poprzez 
umorzenie postępowań lub odrzucenie skarg zawierających wniosek).  

We wszystkich sprawach, w których zastały wymierzone grzywny 
składy orzekające uznały rażący charakter bezczynności organu lub 
przewlekłe prowadzenie postępowania. Sprawy II SAB/Bk 113/19 (grzywna 
200 zł), II SAB/Bk 13/20 (grzywna 100 zł), II SAB/Bk 97/20 (grzywna 500 
zł), II SAB/Bk 162/20 (grzywna 100 zł) oraz II SAB/Bk 175/20 (grzywna 500 
zł) dotyczyły bezczynności organów w zakresie rozpoznania wniosków  
o udzielenie informacji publicznej, sprawa II SAB/Bk 57/20 (grzywna 1000 
zł) dotyczyła bezczynności organu w zakresie ustalenia środowiskowych 
uwarunkowań dla przedsięwzięcia, sprawa II SAB/Bk 53/20 (grzywna 1000 
zł) bezczynności i przewlekłości organu w sprawie dotyczącej zmiany 
sposobu użytkowania budynku, sprawa II SAB/Bk 118/20 (grzywna 500 zł) 
przewlekłości w prowadzonym postępowaniu dotyczącym wywłaszczenia 
nieruchomości, zaś sprawa II SAB/Bk 150/20 (grzywna 2000 zł oraz suma 
pieniężna 5000 zł) przewlekłości w postępowaniu dotyczącym zajęcia pasa 
drogowego. We wszystkich powyższych sprawach sąd, uwzględniający 
sytuację finansową organów, podkreślił dyscyplinująco-represyjny 
charakter grzywien wymierzanych na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. 

Na uwagę zasługuje sprawa II SAB/Bk 150/20, w której po 
ponownym rozpatrzeniu sprawy (w wyniku częściowego uwzględnienia 
skargi kasacyjnej przez NSA w zakresie dotyczącym oceny charakteru 
przewlekłości postępowania oraz w zakresie rozstrzygnięcia  
o niewymierzeniu grzywny i sumy pieniężnej) sąd uznał, że stwierdzona 
wyrokiem w sprawie II SAB/Bk 44/19 przewlekłość Prezydenta Miasta 
miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zaś wnioski o wymierzenie 
grzywny i zasądzenie sumy pieniężnej od organu na rzecz skarżącego są 
uzasadnione, jednak nie w takiej wysokości jak domaga się skarżący. Sąd 
wskazał na rażący charakter przewlekłości postępowania Prezydenta 
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Miasta, który niewątpliwie nastąpił w okresie 7 grudnia 2017 r. – 7 marca 
2018 r. (3 miesiące) oraz 15 lutego 2019 r. – 8 maja 2019 r. (3 miesiące) 
nie był zamierzony i nie wynikał ze złej woli organu, ale nie znajduje 
uzasadnienia w okolicznościach sprawy. W tym czasie organ uchybił 
zasadzie szybkości i koncentracji materiału dowodowego oraz nie zmierzał 
do jak najszybszego rozstrzygnięcia sprawy (art. 12 § 1 k.p.a.), a wręcz 
przeciwnie – postępowanie na skutek tego zaniechania było prowadzone 
dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy. Było to o tyle istotne  
i ma znaczenie dla oceny charakteru przewlekłości, że czas trwania 
postępowania ważył na wysokości kary (przede wszystkim okres  
3 miesięcy z lat 2017/2018), której elementem jest ilość dni zajęcia pasa 
drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Organ przy tym nie wyjaśnił 
powodów objęcia okresem ukarania do 20 grudnia 2018 r. (kiedy 
przeprowadził kolejne oględziny w terenie) oraz tego, dlaczego dysponując 
protokołem wznowienia znaków granicznych i wskazaną w nim 
powierzchnią zajęcia już w lutym 2019 r. nie wydał decyzji kończącej 
postępowanie. Wymierzając grzywnę w wysokości 2000 zł, sąd wskazał, że 
ma ona na celu zwrócenie organowi uwagi na to, że cała jego aktywność  
w trakcie postępowania ma być poświęcona wyjaśnianiu przesłanek 
rozstrzygnięcia istotnych z punktu widzenia jego podstawy prawnej. 
Aktywność organu nie może być zatem jakakolwiek lub polegać na 
działaniach, których wynik nie jest później uwzględniany jako istotny  
w rozstrzygnięciu.  

Również w sprawie II SAB/Bk 57/20 sąd wymierzając organowi 
grzywnę orzekał po raz kolejny, w wyniku uchylenia w części 
wcześniejszego wyroku sądu przez NSA w zakresie oceny charakteru 
bezczynności organu oraz rozstrzygnięcia o niewymierzeniu organowi 
grzywny. Ponownie rozpoznając sprawę, sąd uznał że stwierdzona 
bezczynność Kolegium miał miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 
bowiem organ, mimo wyjaśnień strony, błędnie zakwalifikował wniesiony 
przez nią wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji. Ocena czynności 
organu po wpłynięciu wniosku nie pozostawia wątpliwości, że opóźnienie  
w rozpatrzeniu żądań Stowarzyszenia było oczywiście pozbawione 
jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia, co spowodowało 
niedochowanie ustawowych terminów w rozpoznaniu wniosku. W wyroku 
wydanym w tej sprawie NSA zaznaczył także, że sprawa nie była 
skomplikowana, skoro organ wydał dwie decyzje w przedmiocie 
stwierdzenia nieważności w terminie do jednego miesiąca po wniesieniu 
skargi na bezczynność. Zdaniem sądu, grzywna w wysokości 1000 zł jest 
adekwatna do stwierdzonego naruszenia, czasu trwania w bezczynności, 
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lekceważenia powinności indywidualnego podejścia do każdego wniosku. 
Sąd uwzględnił przy tym okoliczność szybkiej reakcji organu, który po 
wniesieniu skargi i uświadomieniu z jakiego rodzaju omyłką ma do 
czynienia, w ciągu niespełna miesiąca rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia 
wydając w tym zakresie dwie decyzje. 

Z kolei w sprawie II SAB/Bk 118/20 sąd wymierzając organowi 
grzywnę w wysokości 500 zł stwierdził, że w prowadzonym postępowaniu 
dotyczącym wywłaszczenia nieruchomości organ działał przewlekle. Po 
przekazaniu akt sprawy – 1 lipca 2020 r. – starosta nie podjął żadnych 
czynności, w dniu 17 lipca 2020 r. poinformował stronę o przedłużeniu 
postępowania do 15 września 2020 r. z uwagi na skomplikowany stan 
faktyczny i prawny oraz dużą ilość spraw wpływających do urzędu. 
Jednocześnie po złożeniu ponaglenia przez stronę w dniu 31 lipca 2020 r., 
organ w dniu 13 sierpnia 2020 r. wystosował pismo do strony o możliwości 
zapoznania się z aktami sprawy w trybie art. 10 k.p.a., co dowodzi, że 
żadne czynności procesowe nie były już przewidywane. Następne 
zawiadomienie stron w trybie art. 10 k.p.a. zostało wysłane 27 sierpnia 
2020 r., co również nie było zasadne, bowiem nie pojawił się żaden nowy 
materiał dowodowy w sprawie. Dlatego też, czynności podejmowane przez 
organ w okresie od 1 lipca do 7 września 2020 r. (data złożenia skargi na 
przewlekłość) wskazują na działania nieefektywne, opieszałe i pozorne, co 
stanowi o przewlekłości tego fragmentu postępowania administracyjnego. 

Przechodząc do spraw, w których sąd wymierzył organowi grzywnę 
z urzędu (łącznie w 2020 r. było ich 10) na uwagę zasługuje grupa spraw 
ze skargi tej samej osoby, dotyczących przewlekłości w prowadzonych 
postępowaniach dotyczących pomocy społecznej (sygn. akt II SAB/Bk 158-
159/20, II SAB/Bk 164/20 i II SAB/Bk 168-169/20). We wszystkich tych 
sprawach, sąd uznając że przewlekłość miała miejsce z rażącym 
naruszeniem prawa wymierzył grzywny po 200 zł, wskazując że wnioski 
strony o przyznanie różnorakich świadczeń z pomocy społecznej nie 
zostały skutecznie rozpoznane mimo ich składania już w 2018 r. (jeden 
wniosek) i 2019 r. (cztery wnioski). Organ I instancji pomimo obszernie 
prowadzonego postępowania wyjaśniającego, mimo posiadania zaleceń 
organu odwoławczego oraz sądu (w sprawie II SA/Bk 749/19) nadal nie 
ustalił w sposób nie budzący wątpliwości, czy skarżący wraz z rodziną 
zamieszkuje na terytorium RP. O rażącym stopniu przewlekłości wskazuje 
fakt, że wiele czynności we wszystkich sprawach były wielokrotnie 
powielane, powtarzane, a niekiedy podejmowane w dużych odstępach 
czasu i z naruszeniem przepisów k.p.a, na co wskazywał zarówno sąd jak  
i Kolegium. W ocenie sądu opisane wyżej okoliczności wskazują na 



142 
 

kwalifikowaną formę naruszenia prawa, albowiem przekroczenie 
obowiązków zarówno w zakresie terminów załatwienia sprawy, jak 
wytycznych organu odwoławczego było pozbawione racjonalnego 
uzasadnienia. 

Z kolei w sprawie II SAB/Bk 46/20 Sąd wymierzając organowi – 
spółce jawnej - grzywnę w wysokości 1000 zł stwierdził, że spółka jako 
przewoźnik wykonujący przewozy w ramach transportu publicznego jest 
podmiotem obowiązanym do udzielenia informacji publicznej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt. 5 u.d.i.p. Żądane informacje w zakresie liczby osób 
upoważnionych do kontroli biletów, danych czy kontrolerzy zatrudnieni są 
bezpośrednio w spółce, czy też kontrolę biletów realizuje podmiot 
zewnętrzny, oraz wzoru identyfikatora upoważniającego do prowadzenia 
kontroli biletów – dotyczą procesu organizowania kontroli biletów w ramach 
przewozów zleconych spółce przez gminę i stanowią informację publiczną, 
co do zasady podlegającą udostępnieniu. Z nadesłanego odpisu skargi 
oraz wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie art. 55 § 2 p.p.s.a. wynika, że 
na dzień orzekania spółka nie podjęła żadnych czynności w kierunku 
załatwienia wniosku o udzielnie informacji publicznej. Nie ma śladu, aby 
spółka udzieliła skarżącemu jakiejkolwiek informacji w zakresie 
zgłoszonego żądania, w związku z czym należało przyjąć, że bezczynność 
spółki w tym zakresie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Okres 
bezczynności trwa już ponad rok. Wniosek skarżącego z dnia 30 stycznia 
2019 r. oraz ponaglenie z dnia 18 marca 2019 r. nie doprowadziły do 
rozpatrzenia żądania w trybie przepisów u.d.i.p. Twierdzenia, że spółka 
poinformowała, że żądana informacja nie jest informacją publiczną i nie jest 
organem administracji publicznej, a ponadto, że za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego udzieliła informacji dotyczącej sposobu kontroli biletów, nie 
znajdują potwierdzenia w aktach. Z obiektywnego punktu widzenia doszło 
zatem do kwalifikowanego naruszenia prawa. 

Odnośnie spraw, w których wnioski o wymierzenie grzywny zostały 
oddalone, składy orzekające każdorazowo uznając wystąpienie 
bezczynności lub przewlekłości oceniały, że nie miała ona miejsca  
z rażącym naruszeniem prawa. W tychże sprawach zaniedbania organów 
nie wynikały z ich złej woli, uporczywości czy też celowości, ale często ze 
skomplikowanego charakteru sprawy, liczby pism i wniosków składanych 
przez strony, czy błędnej interpretacji przepisów prawa.  

W 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich utrzymał się niski 
stosunek spraw, w których uwzględniono wnioski o wymierzenie grzywny  
w stosunku do wszystkich spraw, w których złożono takie wnioski  
(9 wniosków uwzględnionych i aż 40 oddalonych). Warte podkreślenia jest, 
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że w 2020 r. aż w 10 sprawach sąd orzekał o wymierzeniu grzywny 
organowi z urzędu, kiedy to w 2019 r. nie było takiego przypadku. 

 
4. Przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej na 
podstawie art. 149 § 2 in fine p.p.s.a.  

W 2020 r. do sądu wraz ze skargami na bezczynność organu lub 
przewlekłe prowadzenie postępowania złożono 57 wniosków o przyznanie 
od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej. Był to istotny wzrost 
liczby złożonych wniosków w porównaniu do roku ubiegłego, bowiem  
w 2019 r. wpływ ten był na poziomie 22 wniosków. W 7 sprawach sąd 
przyznał takie sumy pieniężne na łączną kwotę 13500 zł, w 27 sprawach 
wnioski oddalił, zaś w 17 załatwiono wnioski i inny sposób (umarzając 
postępowanie lub odrzucając skargę).  

Pośród spraw, w których przyznano od organu na rzecz 
skarżącego sumę pieniężną warta wyróżnienia jest, opisana już wyżej, 
sprawa II SAB/Bk 150/20, w której sąd orzekł także o grzywnie dla organu. 
Zasądzając sumę pieniężną w kwocie 5000 zł na rzecz skarżącego, sąd 
wziął pod uwagę fakt, że sprawa dotyczyła zajęcia pasa drogowego i każdy 
dzień przedłużającego się postępowania powodował u strony niepewność 
oraz zwiększał wysokość kary pieniężnej.  

Warte przytoczenia są także 4 sprawy dotyczące przewlekłego 
prowadzenia postępowania przez Komendanta Powiatowego Policji  
w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wyrównania lub 
wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W dwóch 
sprawach – II SAB/Bk 43/20 i II SAB/Bk 86/20 sąd stwierdzając 
przewlekłość prowadzonego postępowania z rażącym naruszeniem prawa 
nie podzielił argumentów organu, wskazujących na brak możliwości jej 
rozpoznania. Realizacja prawa do ekwiwalentu następuje w drodze 
czynności materialno-technicznej, tj. poprzez wypłatę ekwiwalentu, 
natomiast odmowa jego wypłaty w drodze decyzji administracyjnej (por. 
wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2014 r., I OSK 542/13). Organ powinien 
zatem albo naliczyć ekwiwalent przysługujący skarżącemu i dokonać jego 
wypłaty, albo w terminie określonym przepisami kodeksu wydać odmowną 
decyzję administracyjną. Sąd podkreślił, że brak reakcji ustawodawcy na 
skutek wyroku TK wydanego w sprawie K 7/15, nie może być w państwie 
praworządnym i demokratycznym uznawany za przeszkodę w realizacji 
praw jednostek. Inne rozumienie prowadziłoby do pozbawienia mocy 
orzeczeń TK – czyli organu powołanego na podstawie ustawy zasadniczej 
do kontroli konstytucyjności prawa. Skutkiem wskazanego wyroku TK jest 
utrata z dniem 6 listopada 2018 r. mocy obowiązującej art. 115a ustawy  
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o Policji, ale tylko w zakresie, w jakim ustalał wysokość ekwiwalentu 
pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub 
dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia. Wyrok 
TK jako orzeczenie zakresowe nie powoduje utraty mocy obowiązującej 
całego art. 115a ustawy o Policji. Tym samym argumenty o braku przed 
datą zmiany przepisów podstaw prawnych do załatwienia sprawy były 
niezasadne i nie mogły one stanowić usprawiedliwionej przyczyny 
przewlekłości. Z uwagi, iż organ nie rozpoznał wniosku skarżącego prawie 
przez dwa lata, przy czym nie podjął nawet formalnych działań, aby termin 
rozpoznania sprawy przedłużyć, sąd uznał że kwoty po 1000 zł w każdej ze 
spraw, przyznane od organu na rzecz skarżących, spełnią nie tylko funkcję 
represyjno-prewencyjną, ale przede wszystkim funkcję kompensacyjną. 
Przyznanie stronie sumy pieniężnej pozostaje bez wpływu na 
przysługujące jej od organu odszkodowanie. Ma być natomiast swego 
rodzaju zadośćuczynieniem za wszelkiego rodzaju dolegliwości  
i niedogodności, jakich strona doznała na skutek opieszałego sposobu 
rozpoznawania jej sprawy przez organ. 

Kolejne dwie sprawy – II SAB/Bk 213/20 i II SAB/Bk 214/20 
również dotyczyły bezczynności Komendanta Powiatowego Policji  
w sprawie dotyczącej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w 
związku z wyrokiem TK w sprawie K 7/15. W tym sprawach również została 
stwierdzona bezczynność organu trwająca blisko dwa lata, jednakże  
z uwagi pogorszenie sytuacji prawnej skarżących, w wyniku tejże 
bezczynności sąd przyznał im sumy pieniężne w kwocie po 2000 zł. Sąd 
stwierdził bowiem, że okres bezczynności organu doprowadził do tego, że 
obecna sytuacja prawna skarżącego stała się bardziej skomplikowana niż 
przed nowelizacją brzmienia art. 115a ustawy o Policji, dostosowującą 
treść przepisu do treści wyroku TK. Odmawiając bowiem wypłaty 
wyrównania ekwiwalentu (decyzją z października 2020 r. utrzymaną  
w mocy decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. z listopada 2020 
r.), organ powołał się na przepis przejściowy ustawy nowelizującej z dniem 
1 października 2020 r. brzmienie art. 115a ustawy o Policji (dostosowujące 
treść przepisu do zaleceń wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie  
K 7/15), pozwalający na stosowanie korzystniejszych zasad obliczania 
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy funkcjonariusza Policji wyłącznie 
wobec policjantów zwalnianych (zwolnionych) od 6 listopada 2018 r. 
Bezsilność strony i poczucie skrzywdzenia są usprawiedliwione 
okolicznościami sprawy, zmniejszyła się szansa zrealizowania uprawnienia 
do wyrównania kwoty ekwiwalentu. Przyznana kwota 2000 złotych będzie 
rekompensatą dwóch lat pozostawania przez organ w stanie bezczynności.  
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Z kolei w sprawie II SAB/BK 82/20 sąd stwierdzając bezczynność 
rektora jednej z uczelni wyższych w przedmiocie wydania sylabusów, 
przyznał od tegoż rektora na rzecz skarżącego kwotę 2000 zł sumy 
pieniężnej. Sąd nie zgodził się z rektorem, że wydanie sylabusów stanowi, 
dokument związany z tokiem studiów i procesem dydaktycznym, a zatem  
w tym zakresie rektor nie działa jako organ administracji publicznej  
i dlatego skarga na bezczynność powinno zostać odrzucona. Podkreślił, że 
czynność wydania sylabusów nie ma charakteru wewnętrznego w stosunku 
do skarżącego, jest aktem zewnętrznym, związanym z utratą statusu 
studenta przez skarżącego, a więc żądanie wydania sylabusów  
z przebiegu studiów należy traktować jak „inny akt” z art. 3 § 2 pkt 4 
p.p.s.a. a brak działania kwalifikować zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. 
Zdaniem sądu 9 miesięczna zwłoka w wydaniu sylabusów nie znajduje 
usprawiedliwienia. Zanim akta osobowe skarżącego trafiły do sądu 
(grudzień 2019 r.), minęły co najmniej 2 miesiące (październik, listopad 
2019 r.), kiedy organ mógł sprawę załatwić. Nie jest też żadnym 
racjonalnym tłumaczeniem okoliczność, że zwłoka wynikła z powodu braku 
akt osobowych skarżącego, dołączonych do spraw sądowych, bowiem nic 
nie stało na przeszkodzie, aby akta osobowe wypożyczyć z sądu na 
określony czas. Organ uczynił to dopiero w czerwcu 2020 r., czyli wiedział, 
że można skorzystać z takiej możliwości. Nie do przyjęcia jest też 
tłumaczenie opóźnienia stanem epidemii, który wprowadzono w połowie 
marca 2020 r. czyli 5 miesięcy po złożeniu wniosku przez skarżącego. 
Przyznana kwota pieniężna (2000 zł) stanowi dla organu represję za 
bezczynność, zaś dla skarżącego jest rekompensatą za konieczność, 
niczym nieuzasadnionego, wyczekiwania na załatwienie jego wniosku. Sąd 
wskazał przy tym, że przyznana kwota oscyluje w dolnej granicy jej 
możliwej wysokości, ponieważ w skardze nie uzasadniono jakie straty 
moralne (czy też innego rodzaju) poniósł skarżący wskutek wyczekiwania 
na załatwienie jego wniosku przez rektora. 

 
5. Grzywny orzeczone na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a. na 
niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub 
przewlekłe prowadzenie postępowania 

W 2020 r. do WSA w Białymstoku wpłynęły 4 skargi (wszystkie  
w Wydziale II) w których zawarto wnioski o wymierzenie organowi 
grzywien, w związku z niewykonaniem wyroku uwzględniającego skargę na 
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania – art. 154 § 1 
p.p.s.a. W dwóch z tych spraw skarżący złożyli również wnioski o 
przyznanie od organu sum pieniężnych na ich rzecz – art. 154 § 7 p.p.s.a. 
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Jest to zbliżona liczba skarg w tym przedmiocie co w roku poprzednim,  
w którym wpłynęły 2 skargi w tym przedmiocie.  

W 2020 r. sąd rozpoznał dwie skargi w tym przedmiocie, dwie zaś 
pozostały do rozpoznania na rok następny. W pierwszej z nich (II SA/Bk 
11/20) sąd wymierzył organowi grzywnę w wysokości 10 000 zł oraz 
przyznał od organu na rzecz skarżącej sumę pieniężną w wysokości 5000 
zł, zaś w drugiej  (II SA/Bk 399/20) skarga została odrzucona. 

W sprawie II SA/Bk 11/20 sąd stwierdził, że Burmistrz M. nie 
wykonał wyroku WSA w Białymstoku z 7 marca 2019 r. wydanego  
w sprawie II SAB/Bk 133/18 dotyczącego bezczynności organu w 
postępowaniu o ustalenie naruszenia stosunków wodnoprawnych. Zdaniem 
sądu wymierzenie organowi grzywny w wysokości 10.000 zł będzie 
adekwatna do stopnia, w jakim organ naruszył termin załatwienia sprawy, a 
jednocześnie spełni wystarczająco swoją funkcję represyjno - prewencyjną. 
Wymierzając grzywnę w takiej kwocie sąd wziął pod uwagę, że okres 
niewykonania przez organ prawomocnego wyroku z 7 marca 2019 r. 
wyniósł prawie rok, jak również to, że sprawa dotycząca wniosku skarżącej 
z 16 stycznia 2017 r. toczy się już ponad 3 lata. Nadto uwzględniono fakt, 
że, grzywna wymierzona organowi w sprawie II SAB/Bk 133/18  
w wysokości 2.000 zł nie przyniosła żadnego skutku w kwestii rozpoznania 
wniosku. Za wymierzeniem organowi grzywny i to w wysokości orzeczonej, 
zdaniem sądu przemawia także fakt, że organ w ogóle nie wyjaśnił 
powodów niedotrzymania terminu, które usprawiedliwiłyby tak znaczne 
opóźnienie w wykonaniu wyroku. Nadmienić przy tym należy, że w sprawie 
II SO/Bk 34/19 wymierzono organowi grzywnę w wysokości 500 zł  
w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz 
akt sprawy niniejszej. Opóźnienie wyniosło trzy miesiące. Powyższe 
dowodzi, że organ pozostaje bezczynny w każdym aspekcie dotyczącym 
rozpoznania wniosku z 16 stycznia 2017 r. Nie podaje przy tym żadnej 
przyczyny tej bezczynności a wymierzane grzywny nie odnoszą skutku.  
Z tych samych przyczyn, sąd zdecydował na przyznanie na rzecz skarżącej 
sumy pieniężnej w kwocie 5.000 zł. Suma ta ma przede wszystkim na celu 
zadośćuczynienie za krzywdę, jaką strona poniosła wskutek wadliwie 
działającej administracji publicznej. Taka sytuacja wystąpiła właśnie  
w niniejszej sprawie, w której organ mimo nałożenia na niego grzywny, 
nadal nie czyni odpowiednio skoncentrowanych działań w sprawie, 
zmierzających do jej zakończenia. 
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6. Postanowienia sygnalizacyjne wydane w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a. 
W 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wydał 

12 postanowień sygnalizacyjnych - wszystkie w Wydziale I. Jedenaście  
z tych postanowień, w związku z naruszeniem procedury administracyjnej  
i podatkowej zostało skierowanych do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego, zaś jedno do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. Był to istotny wzrost tego rodzaju postanowień, w 2019 r. 
zostało wydane tylko jedno postanowienie sygnalizacyjne.  

Odnośnie postanowień skierowanych do SKO, w sprawach sygn. 
akt I SA/Bk 49-54/20 sąd wskazał, że postępowania odwoławcze trwały 
ponad 2 lata, zaś w aktach sprawy brak było dokumentów wskazujących, 
że w okresie tym organ odwoławczy podejmował jakiekolwiek czynności 
procesowe, w szczególności, że zawiadamiał strony o niezałatwieniu 
sprawy w terminie. Z kolei w sprawach sygn. akt I SA/Bk 529-532/20 
postępowanie odwoławcze toczyło się blisko 5 lat – również w tych 
postępowaniach organ odwoławczy nie podejmował jakichkolwiek 
czynności procesowych. Wskazując na przewlekłe prowadzeni 
postępowań, sąd stosując art. 155 § 2 p.p.s.a. zobowiązał Kolegium do 
zajęcia stanowiska w tych sprawach i podjętych działaniach.  

Odrębnego omówienia wymaga sprawa o sygn. akt I SA/Bk 
142/20, w której sąd również poinformował SKO o istotnym naruszeniu 
prawa polegającym na rozpoznaniu odwołania strony od decyzji organu 
pierwszej instancji ze znacznym uchybieniem terminu do jego rozpatrzenia 
– postępowanie odwoławcze toczyło się ponad 5 lat - zostało ono wszczęte 
w dniu 21 maja 2014 r. (data wniesienia odwołania od decyzji organu  
I instancji), zaś zaskarżona do sądu decyzja wydana została w dniu  
10 grudnia 2019. W okresie tym organ wydał w dniu 19 sierpnia 2016 roku 
postanowienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wyznaczył 
stronie 7-dniowy termin oraz wyjaśnił, że zwłoka (ponad dwuletnia) 
wynikała ze skomplikowanego charakteru sprawy i zmian w ustawie  
o systemie oświaty. Z akt sprawy nie wynika jednak, aby organ dokonał 
jakichkolwiek czynności w tym okresie, zaś decyzję wydał dopiero 10 
grudnia 2019 r. W powyższej sprawie, Kolegium nie wywiązało się  
z obowiązku wynikającego z art. 155 § 2 p.p.s.a. – powiadomienia sądu  
o zajętym stanowisku w sprawie w terminie 30 dni od doręczenia odpisu 
postanowienia sygnalizacyjnego, w związku z powyższym sąd zastosował 
art. 155 § 3 p.p.s.a. i w drodze kolejnego postanowienia wymierzył 
Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywnę w wysokości 1000 zł. 

Spośród postanowień sygnalizacyjnych na uwagę zasługuje 
również to wydane w sprawie I SA/Bk 212/19, w którym sąd poinformował 
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Prezesa KRUS o istotnym naruszeniu prawa polegającym na 
nieprawidłowym zastosowaniu art. 54 § 3 p.p.s.a. oraz bezpodstawnym 
zastosowaniu do tejże decyzji trybu odwoławczego przewidzianego w art. 
127 § 3 k.p.a. Sąd zwrócił uwagę organowi, że z brzmienia art. 54 § 3 
p.p.s.a. wynika, że podstawową przesłanką decyzji autokontrolnej jest 
uwzględnienie skargi w całości, a zatem podzielenie zarzutów i wniosków 
podniesionych przez stronę skarżącą w skardze skierowanej do sądu. 
Tymczasem w przedmiotowej sprawie, przyczyną wydania decyzji 
autokontrolnej na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. było naruszenie przez 
organ odwoławczy art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a., który reguluje zasady wyłączenia 
pracownika od udziału w postępowaniu, który to zarzut nie był podniesiony 
w żadnym fragmencie skargi. Dodatkowo sąd wskazał, że przepis art. 54 § 
3 p.p.s.a. nakazuje organowi wydającemu decyzję autokontrolną uchylenie 
zaskarżonej decyzji i wydanie nowej decyzji, co oznacza to, że organ ma 
obowiązek rozstrzygnąć sprawę merytorycznie i nie może ograniczyć się 
jedynie do uchylenia zaskarżonej decyzji. Ponadto przepis ten obliguje 
organ do stwierdzenia, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe 
prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo  
z rażącym naruszeniem prawa.  

W przedmiotowej sprawie organ wydając decyzję autokontrolną 
ograniczył się do uchylenia zaskarżonej do sądu decyzji oraz nie dokonał 
oceny, czy zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy prawnej lub 
z rażącym naruszeniem prawa. W przedmiotowym postanowieniu sąd 
zwrócił również uwagę organowi, że decyzja wydawana na podstawie art. 
54 § 3 p.p.s.a. nie jest decyzją wydawaną w procedurze administracyjnej, 
nie jest decyzją wydawaną w kolejnej instancji którą może zastosować 
organ administracji, lecz decyzją wydawaną w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym. Wydanie takiej decyzji nie może prowadzić do 
uruchomienia nowego toku instancji. Tym bardziej nie może to otwierać 
możliwości uruchomienia wewnątrzadministracyjnej drogi weryfikacji 
decyzji ostatecznych, ponieważ wybór drogi postępowania 
sądowoadministracyjnego przez wniesienie skargi możliwość taką 
wyeliminował. Oznacza to, że względem takiej decyzji nie mają 
zastosowania środki odwoławcze przewidziane w k.p.a. Na decyzję 
wydaną na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. przysługuje bezpośrednio skarga 
do sądu administracyjnego, a nie tak jak przyjął to organ, wniosek  
o ponowne rozpatrzenie sprawy.  
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7. Podsumowanie spraw o wymierzenie organom grzywien  
Analiza orzeczeń związanych z wymierzaniem grzywien w 2020 r. 

wskazuje, że praktyka orzecznicza w tym zakresie nie uległa istotnym 
zmianom w porównaniu do roku poprzedniego. Porównując wpływ do roku 
2019, odnotowano spadek wniosków o wymierzenie grzywny organom na 
podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. z 22 do 5, ale jednocześnie i to znacznie 
wzrosła liczba wniosków o wymierzenie grzywny organowi w związku  
z bezczynnością lub przewlekłym prowadzeniem postępowania na 
podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. – z 66 do 118. Konsekwencją powyższego 
był wzrost orzeczeń, w których wymierzono grzywny organowi na wniosek 
skarżącego – z 7 przypadków w 2019 r. do 22 w 2020 r. Dodatkowo 
wskazać należy, że sąd w 10 sprawach na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. 
oraz w jednej sprawie na podstawie art. 155 § 3 p.p.s.a. wymierzył 
organowi grzywny z urzędu.  

Należy także zwrócić uwagę na istotny wzrost liczby spraw,  
w których sąd zdecydował się na przyznanie sumy pieniężnej od organu na 
rzecz skarżącego – w 2019 r. w ogóle nie było takich spraw, zaś w 2020 r. 
było ich aż 7, zaś kwota przyznanych sum łącznie wynosiła 13500 zł. 
Istotnie wzrosła również liczba postanowień sygnalizacyjnych wydanych na 
podstawie art. 155 § 1 p.p.s.a. – z jednego w 2019 r. do 12 w 2020 r.  
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VII. 
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORZECZNICZEJ 

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU 
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PROBLEMÓW ISTOTNYCH DLA 

ORZECZNICTWA 

 
 

W 2020 r. do Wydziału I (Finansowego) wpłynęło 936 spraw (112 
pozostało z poprzedniego okresu sprawozdawczego). Załatwiono 975 
spraw (486 na rozprawie, 489 na posiedzeniu niejawnym). 

W porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost wpływu o 186 spraw. 
W tym zakresie wzrósł wpływ skarg z zakresu podatków i innych świadczeń 
pieniężnych oraz obrotu towarowego z zagranicą, należności celnych  
i ochrony przed nadmiernym przywozem towaru na obszar celny Unii 
Europejskiej, spraw z zakresu środków publicznych, skarg na uchwały 
organów jednostek samorządowych oraz spraw dotyczących cen, stawek 
taryfowych. Zmniejszyła się natomiast ilość skarg dotyczących subwencji 
unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych oraz 
działalności gospodarczej. Wpływ spraw z zakresu interpretacji 
podatkowych i opinii zabezpieczających utrzymał się na podobnym 
poziomie. 

W 2020 r. w Wydziale I rozpoznano 970 spraw, czyli o 232 sprawy 
więcej niż w roku poprzednim. Pozwoliło to na opanowanie wpływu, nadto 
na koniec 2020 r. pozostało do rozpoznania na następny okres 73 sprawy 
(w 2019 r. - 112 spraw). Łącznie 489 spraw rozpoznano na posiedzeniu 
niejawnym (w 2019 r. - 187 spraw). Na tak dużą ilość spraw rozpoznanych 
na posiedzeniach niejawnych składają się – tak jak w latach ubiegłych – 
sprawy rozpoznane w trybie uproszczonym (179 skarg), m.in. skargi na 
postanowienia oraz skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie 
postępowania. Nadto 182 sprawy zostały rozpoznane na posiedzeniu 
niejawnym w składzie 3-osobowym na podstawie art. 15zzs⁴ ust. 3 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1842). 

Podobnie jak w latach poprzednich najliczniejszą kategorię spraw 
stanowiły sprawy dotyczące zobowiązań podatkowych (symbol 611) - 506 
skarg. Wpływ w tym zakresie w porównaniu do roku 2019 wzrósł o 61 
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skarg. Wśród spraw dotyczących zobowiązań podatkowych ponownie 
dominowały sprawy dotyczące podatku od towarów i usług (174 sprawy). 
Ponownie również na drugim miejscu znalazły się sprawy z zakresu 
podatku akcyzowego (85 spraw). Na zbliżonym poziomie utrzymał się 
wpływ spraw z zakresu podatku od nieruchomości (79 spraw). Wrósł wpływ 
spraw z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej 
oraz innych podatków i opłat (51 spraw) oraz spraw dotyczących podatku 
dochodowego od osób fizycznych, w tym zryczałtowanych form 
opodatkowania (46 spraw). Zmniejszeniu uległ wpływ spraw z zakresu 
egzekucji świadczeń pieniężnych (31 sprawy).  

W dalszej kolejności należy odnotować sprawy z zakresu 
odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, ulg płatniczych ulg 
płatniczych (20 spraw), podatku dochodowego od osób prawnych (8 spraw) 
i podatku od spadków i darowizn (5 spraw). Pozostałych zagadnień 
podatkowych dotyczyło 7 spraw. 

W 2020 r., tak jak w roku 2019, drugie miejsce pod względem 
wielkości wpływu zajęły sprawy dotyczące weryfikacji zgłoszeń celnych co 
do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej i wymiaru 
należności celnych (symbol 6300). Wpływ tych spraw (256 skarg) był 
dwukrotnie wyższy, niż w roku poprzednim (125 skarg).  

Następne pod względem liczebności grupy spraw, którymi 
zajmował się w 2020 r. Wydział I, to sprawy dotyczące subwencji unijnych, 
funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych (symbol 655) oraz 
sprawy z zakresu środków publicznych (symbol 653). W pierwszym 
przypadku wpływ spraw ukształtował się na poziomie 62 skarg, w drugim – 
60 skarg. Odnośnie spraw dotyczących subwencji unijnych, funduszy 
strukturalnych i regulacji rynków branżowych wpływ uległ zmniejszeniu w 
porównaniu z rokiem poprzednim (74 sprawy), w grupie tej zdecydowanie 
dominowały sprawy dotyczące płatności obszarowych (45 spraw).  

W grupie o symbolu 653 nastąpił wzrost wpływu (w 2019 r. – 31 
spraw), z czego w szczególności 32 sprawy dotyczyło ulg w spłacaniu 
należności pieniężnych (do których nie stosuje się przepisów Ordynacji 
podatkowej), a 22 sprawy – dotacji oraz subwencji z budżetu państwa,  
w tym dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Kolejne dwie grupy, w których wpływ także ukształtował się na tym 
samym poziomie 43 spraw, stanowiły sprawy z zakresu interpretacji 
podatkowych i opinii zabezpieczających (symbol 656) oraz skargi na 
uchwały organów jednostek samorządowych (symbol 639). W pierwszej 
grupie wpływ był podobny jak w roku 2019 (39 skarg), w grupie drugiej 
uległ znacznemu wzrostowi (poprzednio 10 skarg).  
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W 2020 r. odnotowano także wzrost wpływu spraw dotyczących 
cen, stawek taryfowych (symbol 602). Znalazł się on na poziomie 34 spraw, 
w 2019 r. były to zaledwie 2 skargi.   

Kolejny rok z rzędu nastąpił spadek wpływu w grupie spraw 
dotyczących działalności gospodarczej, w tym z udziałem podmiotów 
zagranicznych (symbol 604) – 18 skarg (w 2019 r. – 56 skarg). 

Do Wydziału I w 2020 r. wpłynęło 9 skarg na bezczynność 
organów oraz 3 skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania (w 2019 
w grupie tej łącznie wpłynęło 17 skarg). 

Wśród spraw dotyczących podatku od towarów i usług, tak jak  
w latach poprzednich, liczną grupę stanowiły sprawy dotyczące prawa 
podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, w których 
zakwestionowano powyższe prawo z uwagi na ujawnienie faktur 
niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych (np. I SA/Bk 
539/20, I SA/Bk 230/20, I SA/Bk 341/20). W tej grupie spraw Sąd, 
odwołując się do ugruntowanego stanowiska TSUE, zwracał uwagę na 
obowiązek badania tzw. dobrej wiary podatnika uczestniczącego w karuzeli 
podatkowej. W sprawach: I SA/Bk 660/19, I SA/Bk 509/20 i I SA/Bk 231/20 
Sąd stwierdził, że organ podatkowy winien wskazać - na tle okoliczności 
faktycznych sprawy - jakich to konkretnie aktów staranności zaniechał 
podatnik, których dochowanie pozwalałoby mu na stwierdzenie, że jego 
kontrahent jest podmiotem nierzetelnym, lub w oparciu o które powinien 
wiedzieć o tej okoliczności, a tym samym, że dokonana z nim transakcja 
stanowi oszustwo popełnione przez tego kontrahenta. W sprawie I SA/Bk 
736/19 Sąd rozstrzygał kwestię zastosowania przez gminę 
prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a u.p.t.u., w odniesieniu 
do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z działalnością 
wodnokanalizacyjną. Sąd podnosił, że stosowanie takiego 
prewspółczynnika, który najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej 
przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć jest 
podstawową zasadą wynikającą wprost z treści art. 86 ust. 2a i 2b u.p.t.u.  
Z kolei w sprawie I SA/Bk 733/20 Sąd analizował prawo gminy do 
odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nakładów 
poniesionych na modernizację targowiska, bez konieczności stosowania 
proporcji opisanej w art. 86 ust. 2a u.p.t.u. W sprawie I SA/Bk 666/20 Sąd 
ponownie poddał ocenie kwestię przesłanek, jakie winny być spełnione, 
aby dokonanie sprzedaży nieruchomości wiązało się z powstaniem 
obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. 

Spośród spraw dotyczących podatku dochodowego od osób 
fizycznych na uwagę zasługują wyroki w sprawach I SA/Bk 181/20  
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i I SA/Bk 182/20, w których spór dotyczył sposobu ustalenia wartości 
początkowej środków trwałych w postaci nieruchomości nabytych przez 
skarżącego, który w pierwszej kolejności nabył prawa i roszczenia do 
nieruchomości (odebranych ich ówczesnym właścicielom na podstawie 
dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów 
na obszarze m. st. Warszawy, Dz. U. z 1945 r. Nr 50, poz. 279) od 
następców prawnych dawnych właścicieli, a następnie zrealizował nabyte 
roszczenia. Sąd nie zgodził się z organem, że cenę nabycia 
przedmiotowych nieruchomości stanowiły kwoty uiszczone na rzecz 
następców prawnych dawnych właścicieli, przyjmując, że skarżący 
prawidłowo ustalił wartość początkową przedmiotowych środków trwałych 
według wyceny na podstawie wartości rynkowej składników majątkowych 
zgodnie z art. 22g ust. 8 u.p.d.o.f. W sprawie I SA/Bk 158/20 Sąd 
wypowiedział się w kwestii możliwości zastosowania 50 % kosztów 
uzyskania przychodów w przypadku pracy twórczej wykonywanej na 
podstawie umowy o dzieło w zakresie stworzenia koncepcji 
i przeprowadzenia warsztatów artystycznych. W sprawach I SA/Bk 490/20  
i I SA/Bk 465/20 składy orzekające zajęły różne stanowiska dotyczące 
możliwości weryfikacji wszczęcia postępowania karnego skarbowego w 
kontekście unormowania zawartego w art. 70 § 6 pkt 1 o.p. dotyczącego 
instytucji zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

Pośród nielicznych spraw dotyczących podatku dochodowego od 
osób prawnych należy wskazać wyrok w sprawie I SA/Bk 434/20 
odnoszący się do możliwości uznania utworzonej przez bank rezerwy na 
pokrycie kosztów wierzytelności za koszt uzyskania przychodów na 
podstawie art. 16 ust. 1 ust 26 u.p.d.o.p. 

W kategorii spraw akcyzowych dominowały sprawy dotyczące 
określenia należnej kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i podatku 
od towarów i usług od towaru nieunijnego w postaci oleju napędowego 
wprowadzonego na obszar celny Unii. M.in. w sprawach I SA/Bk 622/20,  
I SA/Bk 122/20, I SA/Bk 14/20 Sąd podkreślał „związanie” decyzji celnej  
i podatkowej wskazując, że w przypadku, gdy dług celny został określony  
w decyzji organu celnego, dopóki ta decyzja jest w obrocie prawnym, 
wynikające z niej ustalenia dotyczące wartości niezbędnych do ustalenia 
podstawy opodatkowania nie mogą być weryfikowane w postępowaniu 
podatkowym dla potrzeb prawidłowego określenia należnych podatków  
z tytułu importu towarów. Kolejna liczna grupa orzeczeń (dotyczących tego 
samego skarżącego) dotyczyła określenia wysokości zobowiązania 
podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu naruszenia warunków 
zwolnienia od akcyzy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego 
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przeznaczonego do użycia podczas transportu określonego w art. 33 ust. 5 
u.p.a., przez usunięcie ze zbiornika pojazdu ( np.: I SA/Bk 172/20, I SA/Bk 
444/20, I SA/Bk 716/29). W sprawach I SA/Bk 201/20 i I SA/Bk 654/19, Sąd 
wskazał przesłanki uznania przywozu paliwa za okazjonalny, w kontekście 
zwolnienia z należności celnych. 

Odnośnie spraw związanych z tematyką podatków i opłat 
lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz innych podatków i opłat, warto 
zauważyć wyrok w sprawie I SA/Bk 166/20 dotyczący opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości wiaty na opakowania, w szczególności 
ustalenia, czy należy ją uznać za budowlę, czy za budynek. W sprawach  
I SA/Bk 603/20, I SA/Bk 604/20 oraz I SA/Bk 605/20 spór obejmował m.in. 
kwestię ustalenia, czy wiaty na wózki sklepowe i wiata autobusowa 
stanowią budowle, czy też obiekty małej architektury. Natomiast w sprawie 
I SA/Bk 70/20 Sąd wypowiedział się odnośnie opodatkowania podatkiem 
od nieruchomości urządzeń technicznych - kontenerowej stacji 
transformatorowej oraz stacji sprzężonego powietrza, z których pierwsze 
urządzenie zostało posadowione na misie fundamentowej, zaś drugie na 
płycie z polbruku. Najliczniejszą część tej grupy spraw stanowiły skargi na 
uchwały dotyczące wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Sąd w sprawach 
tych jednolicie przyjmował, że w przypadku wyboru metody ustalenia opłaty 
„od gospodarstwa domowego” rada gminy nie jest uprawniona do 
różnicowania stawek opłat w zależności od liczby osób w gospodarstwie 
domowym, nie jest też uprawniona do formułowania definicji gospodarstwa 
domowego. 

Znaczna grupa spraw celnych, podobnie jak w roku ubiegłym, 
dotyczyła powstania z mocy prawa długu celnego w przywozie oraz 
określenia kwoty należności celnych przywozowych w odniesieniu do oleju 
napędowego wprowadzonego na obszar celny Unii w zbiorniku pojazdu,  
a następnie usuniętego ze zbiornika tego pojazdu. Sąd w wydanych 
orzeczeniach potwierdzał stanowisko organu, że poprzez usunięcie paliwa 
ze zbiornika pojazdu i przetankowanie do zbiornika znajdującego się w 
miejscu siedziby firmy skarżący naruszył warunek zwolnienia z należności 
celnych (np.: I SA/Bk 566/20, I SA/Bk 378/20, I SA/Bk 196/20). Z kolei m.in. 
sprawy I SA/Bk 644/19, I SA/Bk 154/20, I SA/Bk 566/20 dotyczyły 
powstania długu celnego, w myśl art. 79 ust. 1 lit. c UKC, w związku  
z przewiezieniem w zbiorniku paliwa o charakterze handlowym. Warto 
zwrócić uwagę na sprawy, w których kwestią sporną była odmowa wypłaty 
odsetek od zwróconej kwoty należności celnych w związku ze zmianą 
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klasyfikacji taryfowej importowanego towaru (np. I SA/Bk 228/20 i I SA/Bk 
229/20). W ocenie Sądu przepis art. 116 ust. 6 UKC wyklucza wypłatę 
odsetek w sytuacji innej niż opóźnienie w realizacji orzeczonego zwrotu cła, 
co nie miało miejsca w kontrolowanych sprawach. Inna grupa spraw (m.in. I 
SA/Bk 442/20, I SA/Bk 700/20) dotyczyła określenia właściwej stawki celnej 
oraz kwoty długu celnego dla towaru w postaci folii tytoniowej objętego 
procedurą dopuszczenia do obrotu w ramach procedury uproszczonej.  
W wydanych wyrokach Sąd wypowiedział się w kwestii warunków 
umożliwiających naliczenie na wniosek zgłaszającego należności celnych 
powstałych w przywozie według szczególnego sposobu opisanego w art. 
86 ust 3 UKC. 

W sprawach z zakresu stosowania ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014- 2020 Sąd, tak jak w latach poprzednich, rozpoznawał 
głównie skargi na rozstrzygnięcia dyskwalifikujące wnioski o dofinasowanie 
projektów z udziału w procedurze konkursowej. W sprawie I SA/Bk 692/19 
Sąd zwrócił uwagę na konieczność dokonania przez oceniających 
kompleksowej analizy projektu, wiążącej ze sobą jego poszczególne 
elementy, wskazał, że nie spełnia tych wymogów ocena dokonana  
w sposób wybiórczy, w oderwaniu od całokształtu przyjętych w projekcie 
rozwiązań. Z kolei w sprawie I SA/Bk 59/20 Sąd stwierdził, że pismo 
Marszałka Województwa działającego w imieniu instytucji wdrażającej, 
rozstrzygające o odrzuceniu wniosku z powodu uchybień formalnych,  
w istocie decyduje o uprawnieniu wnioskodawcy do dofinansowania, 
zamykając mu drogę do uzyskania tego dofinansowania, ma ono zatem 
cechy decyzji administracyjnej w znaczeniu materialnym. 

W grupie spraw dotyczących dopłat do produkcji rolnej w sprawie  
o sygn. I SA/Bk 214/20 Sąd stwierdził, że nie można mówić o 
współposiadaniu działki rolnej – w kontekście uprawnienia do przyznania 
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2018 rok -  
w przypadku podmiotów, z których jeden, posiadając tytułu prawny do tej 
działki, wykonuje działalność rolniczą poprzez zarządzanie nią, 
wykonywanie odpowiednich do statusu danej działki zabiegów 
pielęgnacyjnych, decydowanie w przedmiocie zbierania plonów, wyrażanie 
zgody na korzystanie z działki przez inne osoby, drugi zaś jedynie korzysta 
z tej działki za wyraźną lub dorozumianą zgodą takiego podmiotu. 
Podobnie, jak w latach poprzednich, Sąd stał na stanowisku, że  
20-procentowa sankcja, o której mowa w § 38 ust. 6 (w obecnym brzmieniu 
uregulowanie te znajduje się w § 38 ust. 8) rozporządzenia 
rolnośrodowiskowego może być stosowana jedynie w roku, w którym 
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działanie beneficjenta wyczerpało znamiona deliktu administracyjnego,  
tj. w którym stwierdzono uchybienie polegające na niezachowaniu 
występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności 
rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu 
rolniczego nieużytkowanych rolniczo – np. sprawa I SA/Bk 93/20. Rolnik, 
który zmniejszył obszar, na jakim powinien realizować przez określony 
czas zobowiązanie rolnośrodowiskowe, co do zasady ma natomiast 
obowiązek zwrócić przyznaną mu z tego tytułu płatność rolnośrodowiskową 
także za lata wcześniejsze. W sprawie o sygn. I SA/Bk 707/19 Sąd 
stwierdził, że w przypadku płatności ekologicznej przepisy rozporządzenia 
uzależniają przyznanie płatności nie tylko od faktu posiadania 
odpowiednich zwierząt, ale również właściwego udokumentowania tegoż 
faktu w przewidzianym terminie – czy to niezbędnymi zaświadczeniami, czy 
też ujęciem tych zwierząt w odpowiednich rejestrach lub wykazach. Nie 
wypełnienie powyższego obowiązku skutkuje pozbawieniem części 
płatności ekologicznej. Warto zauważyć też sprawę I SA/Bk 513/20,  
w której miała miejsce szczególna sytuacja wynikająca ze złożenia przez 
rolnika „pustego" wniosku kontynuacyjnego o przyznanie płatności 
rolnośrodowiskowej za pomocą systemu informatycznego. Zdaniem Sądu, 
organ dysponując danymi wynikającymi z wniosków składanych za 
poprzednie lata nie mógł poprzestać na przyjęciu niepoprawnego wniosku  
i odmówić przyznania płatności, ale powinien działać z urzędu, aby  
w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć zgromadzony materiał 
dowodowy i wyjaśnić powstałe rozbieżności. 

W zakresie spraw ze skarg na uchwały organów samorządu 
terytorialnego sprawy rozpoznane w Wydziale I dotyczyły przeważnie skarg 
prokuratora na uchwały rady gminy w przedmiocie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie 
stawki tej opłaty (np. I SA/Bk 139/20, I SA/Bk 202/20, I SA/Bk 519/20). 

W grupie spraw dotyczących gier losowych i zakładów wzajemnych 
Sąd zajmował się przede wszystkim problemem wymierzania kar 
pieniężnych z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry. 
Podobnie, jak w latach poprzednich spory koncentrowały się głównie na 
wykładni pojęcia „urządzającego gry” zawartego w art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. 
Sąd wskazywał, jakie okoliczności stanu faktycznego mogą przesądzać  
o uznaniu danego podmiotu za urządzającego gry na automatach. 

W sprawach z zakresu egzekucji administracyjnej na uwagę 
zasługują sprawy o sygn. akt I SA/Bk 686/20 i I SA/Bk 842/20, w których 
Sąd stanął na stanowisku, że okoliczność, iż organ egzekucyjny, w czasie 
zawieszenia postępowania egzekucyjnego, nie może dokonywać nowych 
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czynności egzekucyjnych, nie stoi na przeszkodzie temu, aby organ 
podatkowy dokonał zaliczenia wpłaconych przez skarżącego dobrowolnie 
kwot na poczet zaległości podatkowych. 

Trzeba też zauważyć, że Sąd w 2020 r. r. skierował do właściwych 
organów 12 postanowień sygnalizacyjnych w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a. 
Większość dotyczyła istotnego naruszeniu prawa polegającego na 
rozpoznaniu odwołania strony od decyzji organu pierwszej instancji ze 
znacznym uchybieniem terminu do jego rozpatrzenia. W sprawie I SA/Bk 
212/19 Sąd poinformował organ o istotnym naruszeniu prawa polegającym 
na nieprawidłowym zastosowaniu art. 54 § 3 p.p.s.a. oraz bezpodstawnym 
zastosowaniu do tejże decyzji trybu odwoławczego przewidzianego w art. 
127 § 3 k.p.a. Z kolei w sprawie I SA/Bk 142/20, wobec nie wywiązania się 
przez organ z obowiązku wynikającego z art. 155 § 2 p.p.s.a. – 
powiadomienia Sądu o zajętym stanowisku w sprawie, Sąd wymierzył 
organowi grzywnę. 

W rozpoznawanych w Wydziale I sprawach składy orzekające 
prezentowały na ogół jednolite stanowiska dotyczące wykładni 
stosowanych przepisów prawa, opierając się na poglądach wypracowanych 
wcześniej w orzecznictwie tutejszego sądu, a także orzecznictwie innych 
sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
 

Rok 2020 w pracy orzeczniczej Wydziału II 
(Ogólnoadministracyjnego) WSA w Białymstoku był rokiem trudnym 
zważywszy na spowodowane obiektywnymi przyczynami (pandemią) 
wyłączenia i ograniczenia działalności sądu w pewnych okresach oraz 
mniejszą liczbę osób orzekających. Jurysdykcję sprawowało czterech 
sędziów, w tym przewodniczący wydziału w zmniejszonym o połowę 
zakresie, i dwóch asesorów. Mimo ograniczeń udało się w Wydziale II 
liczbą spraw załatwionych przewyższyć wpływ spraw. Łączny wpływ skarg 
do Wydziału II w 2020 r. w kategorii spraw podlegających rejestracji  
w repertoriach SA i SAB, wyniósł 1150 a załatwienia zamknęły się liczbą 
1151 spraw. Załatwiono 906 spraw ze skarg na działanie organów 
administracji przy wpływie tych skarg wynoszącym 896 oraz 245 spraw ze 
skarg na bezczynność i przewlekłość organów administracji przy wpływie 
tych skarg wynoszącym 254.  

W roku 2020 największy wpływ skarg na działanie organów 
administracji (rejestrowanych w repertorium SA) odnotowano  
w następujących kategoriach: 
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1. sprawy objęte symbolem ogólnym 603 dotyczącym utrzymania i ochrony 
dróg, prawa drogowego oraz transportu drogowego. Wpływ skarg na 
działanie organów administracji w tej kategorii zamknął się liczbą 148,  
z czego aż 84 sprawy dotyczyły skarg na decyzje w zakresie transportu 
drogowego (o podsymbolu 6037); 
2. sprawy objęte symbolem ogólnym 601 dotyczącym budownictwa, 
nadzoru architektoniczno – budowlanego i specjalistycznego. Wpływ 
ogólny spraw budowlanych zamknął się liczbą 140, z czego przewagę 
stanowiły skargi na decyzje i postanowienia organów nadzoru 
budowlanego (odnotowano wpływ 68 skarg w sprawach o podsymbolach 
6012, 3013 i 6014 obejmujących jurysdykcję organów nadzoru 
budowlanego); 
3. sprawy objęte symbolem ogólnym 632, dotyczącym pomocy społecznej. 
Wpłynęło 138 skarg na działanie organów administracji w kategorii spraw  
o tym symbolu, z czego przeważały skargi nie na decyzje dotyczące 
stosowania ustawy o pomocy społecznej ale na decyzje wydawane przy 
stosowaniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy 
państwa w wychowaniu dzieci oraz o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (odnotowano wpływ 91 skarg w sprawach o podsymbolu 6329, 
do którego przypisane są inne niż ścisła pomoc społeczna sprawy 
pomocowe); 
4. sprawy objęte symbolem ogólnym 639 dotyczącym skarg na uchwały 
organów jednostek samorządu terytorialnego. Ogółem wpłynęły 93 skargi 
na uchwały organów j.s.t. Doliczając do tej kategorii wpływ 15 skarg na 
rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody (o symbolu ogólnym 641), łączny 
wpływ spraw dotyczących kontroli działalności uchwałodawczej organów 
j.s.t. także przekroczył liczbę 100, bo wyniósł 108. 

W 2020 roku w grupie skarg na działanie organów, rejestrowanych 
w Repertorium SA, wpływ kilkudziesięciu skarg przewyższających liczbę 
50, odnotowano w kategoriach spraw: z zakresu ochrony środowiska  
i ochrony przyrody symbolu 609 – 85 skarg, z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego o symbolu 615 – 70 skarg oraz z zakresu stosunków pracy, 
stosunków służbowych i inspekcji pracy o symbolu 619 – 53 skargi.  
W pozostałych kategoriach spraw wpływ skarg nie przekroczył 50. 

Wpływ do Wydziału II skarg na bezczynność organów administracji 
publicznej oraz przewlekłość postępowania organów administracji 
publicznej w 2020 r. zamknął się liczbą 254, w tym 234 skargi na 
bezczynność organu i 20 skarg na przewlekłość postępowania organu. 123 
skargi na bezczynność dotyczyły opieszałości w załatwianiu wniosków  
o udzielenie informacji publicznej. 



159 
 

W 2020 r. do Wydziału II wpłynęło 21 sprzeciwów od decyzji 
kasacyjnych organów odwoławczych a załatwiono 29 spraw ze 
sprzeciwów, w tym 26 jednoosobowo na posiedzeniach niejawnych a 3 na 
rozprawach. Rozpoznano w Wydziale 15 wniosków o ukaranie organu 
grzywną za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy tj.  
w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. Nie wystąpiły w Wydziale przypadki nałożenia 
grzywny na organ na podstawie art.112 i 145a § 2 p.p.s.a.  

W 2020 r. do Wydziału II wpłynęły 4 skargi na niewykonanie 
wyroków uwzględniających skargi na bezczynność lub przewlekłe 
prowadzenie postępowania. Rozpoznano 2 skargi w tym przedmiocie.  

W Wydziale II w 2020 r. wzrosła ilość przypadków przyznania 
stronie sumy pieniężnej od organu zarówno na podstawie art.149 § 2 in 
fine p.p.s.a. tj. przy uwzględnianiu skarg na bezczynność organu lub 
przewlekłe prowadzenie postępowania jak i przy uwzględnieniu skargi na 
niewykonanie wyroku tj. na podstawie 154 § 7 § p.p.s.a. W 7 sprawach 
orzeczono o przyznaniu stronie sumy pieniężnej (w 2019r. nie wystąpił taki 
przypadek). W Wydziale II w 2020 r. nie wydano natomiast żadnego 
postanowienia sygnalizacyjnego. W trybie autokontroli tj. przy 
zastosowaniu art. 179a p.p.s.a. rozpoznano 2 sprawy. Nie wystąpił 
przypadek załatwienia sprawy w postępowaniu mediacyjnym. 

Sędziowie i asesorzy Wydziału II w swoim orzecznictwie w roku 
2020 kontynuowali kierunki orzekania utrwalone linią dotychczasowego 
orzecznictwa. Zetknęli się również z problematyką nowych regulacji 
prawnych, dla których nie wypracowane zostały jeszcze kierunki 
orzecznictwa, gdzie starali się dokonać interpretacji przepisów prawa 
uwzględniającej charakter stosowanych norm prawa materialnego  
i procesowego. Przykładem kilkanaście jednorodzajowych spraw 
zapoczątkowanych sprawami o sygn. II SA/Bk 350/20 i II SA/Bk 351/20,  
w których wyroki oddalające skargi opatrzone zostały tezami. Tezy zostały 
sformułowane w sprawach ze skarg przedsiębiorstw wodociągowo-
kanalizacyjnych, dysponujących pozwoleniami wodnoprawnymi na pobór 
wód podziemnych z różnych ujęć, wobec których właściwi dyrektorzy 
zarządów zlewni określili opłaty zmienne za pobór wód podziemnych przy 
zróżnicowaniu stawki opłaty w zależności od celu poboru i szacunkowym 
przyjęciu ilości wód pobranych do celów nieobjętych preferencyjną stawką 
oraz – od strony proceduralnej – przy zastosowaniu art. 21 § 3 Ordynacji 
podatkowej w związku z art. 300 ust. 1 Prawa wodnego. Skarżące 
przedsiębiorstwo kwestionowało zarówno dopuszczalność następczego 
wydania decyzji stwierdzającej zaległość w opłacie, jak i zróżnicowanie 
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stawki w zależności od rodzaju finalnego odbiorcy wody, w tym 
zastosowanie stawki niepreferencyjnej. 

Sąd w dwupunktowej, rozbudowanej tezie wyroków stwierdził, że: 
1. Jest zasadnicza różnica pomiędzy informacją wskazaną w art. 272 ust. 
17 Prawa wodnego, ustalającą wysokości opłaty wodnoprawnej, która jest 
sui generis formą działania administracji publicznej o charakterze 
wzruszalnym, a decyzją administracyjną wydawaną na podstawie art. 273 
ust. 6 tej ustawy, mającą charakter konstytutywny. Powyższe uzasadnia - 
na mocy art. 300 Prawa wodnego – wśród Ordynacji podatkowej 
poszukiwać trybu właściwego do kwestionowania tej informacji,  
w przypadku, gdy po dacie jej wydania zaistnieją okoliczności wskazane w 
Ordynacji podatkowej, a nieuwzględnione w ustawie Prawo wodne.  
Z możliwości tej mogą korzystać obie strony postępowania tj. zarówno  
w sytuacji nadpłaty zobowiązania czy też powstania zaległości podatkowej 
(pkt 1 tezy); 
2. Uwzględnienie treści art. 2 pkt 4 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nakazuje 
zauważyć, że celem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Czym innym 
jest jednak cel prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast czym 
innym jest wykorzystanie wody przez odbiorcę, a więc cel jej dostarczenia. 
Wysokość opłaty musi być powiązana z celem wykorzystania wody przez 
odbiorcę, na co bezpośrednio wskazuje regulacja ustawy Prawo wodne, jak 
i wydanego na jej podstawie rozporządzenia wykonawczego w sprawie 
stawek opłat za usługi wodne. Bez znaczenia pozostaje przy tym 
okoliczność, jaki podmiot świadczy usługi wodne, jak również, jaki jest cel 
jego działalności gospodarczej, gdyż powyższe ma jedynie znaczenie  
z punktu widzenia organizacji usług wodnych, o czym bezpośrednio 
przesądza art. 35 ust. 2 ustawy Prawo wodne. W przypadku opłat, 
kluczowe znaczenie ma cel dostarczenia wody, a więc sposób jej 
wykorzystania przez finalnego odbiorcę. Jest to uzasadnione także  
w świetle regulacji art. 272 ust. 13 Prawa wodnego, w której wskazano, że 
jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne pobiera 
wody podziemne lub wody powierzchniowe do różnych celów lub potrzeb, 
jest obowiązany zapewnić odrębny pomiar ilości wody pobieranej dla tych 
celów i potrzeb (pkt 2 tezy). 

Wypracowane tezy przytaczają końcowe wnioski rozbudowanej 
argumentacji uzasadnień wyroków. Sprawy, w których zapadły wyroki 
podtrzymujące tezy, nie zostały jeszcze skontrolowane przez NSA  
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a orzecznictwo sądów administracyjnych w tego rodzaju sprawach nie jest 
jednolite. 

Kontynuację dotychczasowych kierunków orzecznictwa zauważyć 
można, między innymi, w następujących kategoriach spraw: 

- w sprawach z zakresu transportu drogowego, dotyczących 
nałożenia kar pieniężnych w oparciu o ustawę o systemie monitorowania 
drogowego i kolejowego przewozu towarów (zwaną ustawą SENT) za 
dokonanie zgłoszenia przewozu w systemie SENT bez dopełnienia 
wszystkich wymogów prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, składy 
orzekające w przeważającej części oddalały skargi podzielając ocenę 
organu co do braku wystąpienia przesłanek uzasadniających odstąpienie 
od kary. Sędziowie wskazywali, że odstępstwo od nałożenia kary 
pieniężnej jest instytucją o charakterze wyjątkowym i jest uzasadnione  
w sytuacjach bardzo szczególnych i wyjątkowych, na które strona nie miała 
wpływu i które były niezależne od jej postępowania. Sędziowie kontrolowali 
prawidłowość rozważenia przez organy na tle indywidualnych okoliczności 
sprawy  przesłanek odstąpienia od ukarania w postaci „ważnego interesu” 
strony oraz „interesu publicznego” przy uwzględnieniu cech obu przesłanek 
opisanych w orzecznictwie; 

- w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania 
przestrzennego ze skarg na decyzje o warunkach zabudowy, 
kontynuowano linię orzecznictwa wypracowaną na tle rozumienia pojęcia 
„dobre sąsiedztwo” oraz „określenie granic terenu objętego wnioskiem”, 
podkreślając, że granice te powinny obejmować całość działki ewidencyjnej 
stanowiącej teren inwestycji nawet jeżeli inwestycja jest zaplanowana na 
części działki. Teren inwestycji to teren w granicach prawnie wydzielonych 
a sąsiedztwo inwestycji nigdy nie może się zamknąć w granicach terenu 
inwestycji; 

- na tle rozpatrywania skarg na przewinienia dyscyplinarne 
funkcjonariuszy policji sąd stwierdzał, że przewinienie polegające na 
niedopełnieniu obowiązku służbowego, w pierwszej kolejności wymaga 
wykazania, że dany obowiązek na funkcjonariuszu ciążył a następnie 
dopiero oceny jakości i staranności jego wypełnienia; 

- w sprawach z zakresu geodezji i kartografii orzecznictwo 
Wydziału II stanowiło kontynuację poglądu o techniczno-deklaratoryjnym 
charakterze wpisów w ewidencji gruntów i budynków, o niemożności 
dochodzenia poprzez wpis w ewidencji uprawnień właścicielskich do 
gruntów i  konieczności dokumentowania każdej żądanej zmiany wpisu  
w ewidencji; 
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- w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej 
podtrzymywano pogląd o szerokim ujęciu informacji publicznej i rozumieniu 
jej jako treści wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się władzy 
publicznej bądź wytworzonych przez organy władzy publicznej a także 
przypominano o niedopuszczalności wydania decyzji odmawiającej 
udzielenia informacji w sytuacji, gdy żądana informacja nie miała 
charakteru informacji publicznej. Sąd stwierdzał, że przepis art. 16 ust. 1 
ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowiący podstawę prawną 
decyzji (odmownej lub umarzającej postępowanie), może być zastosowany 
tylko po przesądzeniu, że żądana informacja mieści się w przedmiotowo – 
podmiotowym zakresie ustawy. W tej kategorii spraw podtrzymano też 
stanowisko orzecznictwa w kwestii kryteriów rozróżnienia informacji 
publicznej prostej od informacji publicznej przetworzonej, stwierdzając, że 
informacja przetworzona to taka, która co do zasady w chwili złożenia 
wniosku nie istnieje w kształcie objętym wnioskiem a jest wynikiem 
ponadstandardowego nakładu pracy podmiotu zobowiązanego, 
wymagającej użycia dodatkowych sił i środków oraz zaangażowania 
intelektualnego w stosunku do posiadanych prze niego danych  
i wyodrębniana w związku z żądaniem wnioskodawcy oraz na podstawie 
kryteriów przez niego wskazanych; 

- w sprawach budowlanych na tle ochrony interesów osób trzecich 
w procesie inwestycji, sąd kontynuował wypracowane stanowisko, że 
uzasadnione interesy osób trzecich należy oceniać w sposób obiektywny, 
kierując się przede wszystkim normami regulującymi proces inwestycyjny 
tj. poprzez pryzmat ewentualnego naruszenia norm Prawa budowlanego  
i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz przypominał, że postępowanie o udzielenie pozwolenia 
na budowę może dotyczyć jedynie robót budowlanych przyszłych, a nie już 
wykonanych, choćby w części; 

- na tle kontroli legalności aktów prawa miejscowego w postaci 
regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach składy orzekające 
podtrzymywały stanowisko o konieczności uchwalania regulaminów  
w granicach upoważnienia ustawowego, określonych art. 4 ust. 2 ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i podkreślały, że wymienione 
w tym przepisie konieczne elementy uchwalanego regulaminu mają 
charakter wyczerpujący i nie jest dopuszczalna rozszerzająca wykładnia 
przepisu upoważniającego; 

- kontrolując uchwały rad gmin w sprawie określenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,  składy orzekające jednolicie  
i zgodnie z wypracowanym stanowiskiem orzecznictwa sądów 
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administracyjnych przyjmowały niedopuszczalność określenia stawki opłat 
przy przyjęciu innego, niż przewidziany w ustawie o drogach publicznych, 
sposobu obliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego; 

- kontrolując legalność decyzji odmawiających przyznania 
świadczenia pielęgnacyjnego składy orzekające akceptowały jednolitą linię 
orzecznictwa sądów administracyjnych co do konsekwencji prawnych 
stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny zakresowej niekonstytucyjności 
przepisu art. 17 ust.1b ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. niemożności 
upatrywania w treści przepisu przeszkody dla przyznania prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego opiekunowi dorosłej osoby niepełnosprawnej, 
której niepełnosprawność stwierdzona została po ukończeniu 18 czy 25 
roku życia. Sędziowie akceptowali też wyrażony w orzecznictwie sądowym 
pogląd co do niemożności uznawania za bezwzględną przeszkodę do 
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego faktu ustalonego opiekunowi 
prawa do emerytury, zalecając ponowne rozpoznanie sprawy  
z umożliwieniem opiekunowi dokonania wyboru świadczenia 
korzystniejszego.  

Orzecznictwo II Wydziału WSA w Białymstoku w 2020 roku 
wprawdzie nie obfitowało w dużą ilość orzeczeń tezowanych ale 
opracowane tezy orzeczeń kilkunastu spraw dotyczyły problemów 
prawniczych bardzo istotnych dla praktyki sądowej. Tezy w dwóch 
sprawach dotyczących opłat zmiennych za pobór wód podziemnych, 
ustalonych decyzjami wydanymi na podstawie przepisów nowego Prawa 
wodnego w stosunku do przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, 
zostały przytoczone na wstępie podsumowania jako przykład zajętego 
przez sędziów i asesorów Wydziału II stanowiska w problematyce prawnej 
jeszcze nieznanej szeroko w orzecznictwie. Oprócz tych dwóch tez na 
uwagę zasługują również sprawy następujące: 

W sprawie o sygn. akt II SA/Bk 814/19, w której problem prawny 
sprowadzał się do kwestii zbiegu uprawnień każdego z rodziców do prawa 
do świadczenia wychowawczego na to samo dziecko, skład orzekający 
stwierdził, że w przypadku, gdy o prawie do świadczenia wychowawczego 
jednego z rodziców orzeka organ w sytuacji, gdy w obrocie prawnym 
funkcjonuje już decyzja przyznająca drugiemu rodzicowi prawo do 
świadczenia wychowawczego na to samo dziecko i na ten sam okres, 
późniejsze w czasie orzekanie o prawie do świadczenia wychowawczego 
innemu rodzicowi bezwzględnie wymaga skorygowania istniejącej  
w obrocie prawnym decyzji o przyznanym wcześniej prawie do świadczenia 
wychowawczego drugiego rodzica. Powyższy obowiązek wynika z reguły 
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zbiegu uprawnień, określonej art. 22 oraz z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy 
państwa w wychowaniu dzieci.  

Teza odnosi się do wynikającego z ustawy o pomocy państwa  
w wychowaniu dzieci zakazu przyznawania prawa do świadczeń 
wychowawczych na dzieci jednocześnie jednemu i drugiemu rodzicowi i ma 
znaczenie dla praktyki stosowania prawa przez organy administracji 
publicznej.  

Innego istotnego dla praktyki orzeczniczej problemu dotyczyła 
sprawa o sygn. II SA/Bk 847/19. Chodziło o dopuszczalność wnoszenia 
drogą elektroniczną odwołań w postępowaniu dyscyplinarnym 
prowadzonym wobec funkcjonariuszy Policji. Postępowanie to, jak 
wiadomo, uregulowane jest przepisami rozdziału 10 – go ustawy o Policji 
oraz Rozporządzenia z 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu 
wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym  
w stosunku do policjantów. Skład orzekający sądu zgodził się ze 
stanowiskiem komendanta wojewódzkiego policji odmawiającego przyjęcia 
odwołania przesłanego w formie dokumentu elektronicznego a złożonego 
od orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej policjantowi, że 
odwołanie wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutku 
procesowego w postaci wniesienia środka zaskarżenia i dodał, że dla 
skuteczności odwołania wniesionego drogą elektroniczną, konieczne jest 
późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem wnoszącego.  
W uzasadnieniu wyroku teza została poparta szeroką argumentacją 
odwołującą się zarówno do przepisów ustawy z 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
jak i przepisów ustawy o Policji, która w zakresie regulacji dotyczącej 
postępowania dyscyplinarnego nie odsyła do przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego. Sąd stwierdził, że skoro przepis art. 135k 
ust. 2 ustawy o Policji nie przewiduje możliwości wnoszenia odwołania 
drogą elektroniczną, to oznacza to, że odwołanie w postępowaniu 
dyscyplinarnym prowadzonym wobec policjanta można wnieść wyłącznie 
na piśmie.  

Odmiennej kwestii postępowania dyscyplinarnego prowadzonego 
wobec policjanta  dotyczyła teza wyroku w sprawie o sygn. II SA/Bk 
522/20. Problem prawny  sprawy sprowadzał się do zagadnienia 
prawidłowości sformułowania zarzutu dyscyplinarnego polegającego na 
naruszeniu dyscypliny służbowej i zasad etyki zawodowej policjanta. Sąd 
stwierdził w tezie wyroku, że skoro przepis § 2 Zasad etyki zawodowej 
policjanta dotyczy „sytuacji nieuregulowanych przepisami prawa lub 
nieujętych w zasadach etyki zawodowej”, to rolą organu jest szczególnie 
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ostrożne rozważenie zasadności postawienia zarzutu dyscyplinarnego na 
tej podstawie opartego. W stanie faktycznym sprawy naruszenie zasad 
etyki zawodowej policjanta, ujęte ostateczną wersją zarzutu 
dyscyplinarnego, polegało na uniemożliwieniu przez policjanta kontroli 
prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Sąd podzielił trafność 
oceny przełożonego, że do naruszenia zasad etyki zawodowej policjanta 
doszło. W uzasadnieniu tezy wyroku podkreślił, że jeśli przepis prawa (tu 
art. 121e ustawy o Policji) przewiduje możliwość i sposób weryfikacji 
prawidłowości wykorzystania przez policjanta zwolnienia lekarskiego, to 
jest naruszeniem zasad etyki zawodowej policjanta, objętym brzmieniem  
§ 2 tych zasad, niepoddawanie się kontroli prawidłowości wykorzystania 
zwolnienia lekarskiego czy podejmowania działań utrudniających taką 
kontrolę.  

Problematyki prawa budowlanego dotyczyły tezy czterech wyroków 
wydanych w sprawach o sygnaturach: II SA/Bk 215/20, II SA/Bk 413/20,  
II SA/Bk 660/20 i II SA/Bk 250/20. 

Problem w sprawie II SA/Bk 215/20  dotyczył kwestii 
dopuszczalności zmniejszenia w zabudowie śródmiejskiej odległości 
usytuowania budynku względem granic nieruchomości, którą to 
dopuszczalność przewiduje § 13 ust. 4 rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie stanowiąc, że odległości, o których mowa w § 13 ust.1 
pkt 1 mogą być zmniejszone, nie więcej niż o połowę, w zabudowie 
śródmiejskiej. Skład orzekający podzielił stanowisko organu 
architektoniczno – budowlanego, że dla zastosowania § 13 ust. 4 
rozporządzenia tj. dla zmniejszenia odległości usytuowania 
projektowanego budynku względem granic nieruchomości, konieczne jest, 
by zarówno teren inwestycji, jaki teren sąsiedniej działki względem terenu 
inwestycji, położone były w zabudowie śródmiejskiej. W uzasadnieniu 
wyroku sąd zwrócił uwagę na definicję „zabudowy śródmiejskiej” zawartą  
w rozporządzeniu  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie i stwierdził, że takiego charakteru 
nie ma całość terenu inwestycji ani sąsiedztwo terenu inwestycji. 

Zagadnienia istotnego dla praktyki organu architektoniczno – 
budowlanego dotyczyła sprawa o sygn. II SA/Bk 413/20, w stanie 
faktycznym której inwestor zgłosił w organie zamiar wymiany pokrycia 
dachowego budynku usytuowanego na dwóch działkach i nie mógł – 
wobec braku zgody sąsiada, skonfliktowanego z inwestorem –wykazać się 
oświadczeniem o prawie dysponowania na cele budowlane 
nieruchomością sąsiednią, na której częściowo był położony budynek 
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wymagający remontu. Skład orzekający stwierdził w tezie wyroku, że  
w sytuacji, gdy granica między działkami przebiega przez budynek 
mieszkalny, którego znaczna część znajduje się na działce inwestora  
a dach budynku wymaga pilnego remontu, organ achitektoniczno – 
budowlany, w celu zachowania bezpieczeństwa, o jakim mowa w art. 61 
Prawa budowlanego, może odstąpić od wymogu dołączenia do zgłoszenia 
robót remontowych oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane w odniesieniu do działki sąsiedniej, na której 
posadowiona jest nieznaczna cześć budynku. W uzasadnieniu wyroku, 
którego istotność dla praktyki dostrzeżono także w artykule prasowym, 
skład orzekający nawiązał do tezy wyroku Sądu Najwyższego dotyczącego 
interpretacji art.151 Kodeksu cywilnego z 7 lutego 2007r. sygn. III CZP 
159/06, stwierdzającej, że art. 151 K.c. kreujący wyjątek od zasady 
„superficies solo cedit”, prowadzi do wniosku, że w razie przekroczenia 
granicy nieruchomości w czasie zabudowy, budynek należy do gruntu, na 
którym znajduje się jego większa część. Zdaniem sądu tak zinterpretowaną 
regułę prawa cywilnego w połączeniu z wynikającym z Prawa budowlanego 
obowiązkiem właściciela budynku utrzymania go w odpowiednim stanie 
technicznym, należało w drodze analogi zastosować w stanie faktycznym 
kontrolowanej sprawy administracyjnej. W konkluzji sąd uznał, że brak 
dołączenia przez skarżącego do zgłoszenia zamiaru wymiany pokrycia 
dachu na całości budynku, oświadczenia o prawie dysponowania 
nieruchomością sąsiednią, nie mógł uzasadniać sprzeciwu wobec 
zgłoszenia. 

Trzecia ze spraw dotykających stosowania przepisów prawa 
budowlanego w postępowaniu przed organem architektoniczno – 
budowlanym (II SA/Bk 660/20) również dotyczyła oceny oświadczenia  
o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W sprawie tej 
oświadczenie na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę linii 
elektroenergetycznej złożył inwestor będący przedsiębiorstwem 
energetycznym i wywodzący prawo do dysponowania nieruchomością  
z przysługującej mu służebności przesyłu. W tezie wyroku sąd stwierdził, 
że inwestor wywodzący prawo do dysponowania nieruchomością  
z przysługującej mu służebności przesyłu, w razie powzięcia przez organ 
wątpliwości co do zakresu tego ograniczonego prawa rzeczowego, 
powinien wykazać na etapie zatwierdzania projektu budowlanego  
i udzielania pozwolenia na budowę, że realizuje inwestycję na obszarze 
pokrywającym się z ustanowioną służebnością, nie przekraczając jej 
granic. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że ujawnienie w toku 
postępowania okoliczności podważających prawidłowość oświadczenia 
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inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
uzasadnia konieczność poddania badaniu treści oświadczenia.  

Teza wyroku w czwartej sprawie z zakresu prawa budowlanego 
odnosiła się do jurysdykcji administracyjnej organu nadzoru budowlanego 
(sygn. II SA/Bk 250/20). Skład orzekający stwierdził, że przepis art. 51 ust. 
1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane nie daje podstawy prawnej do żądania od 
inwestora przedłożenia w postępowaniu naprawczym, decyzji ustalającej 
warunki zabudowy (pkt I tezy) a także, że w postępowaniu naprawczym, 
prowadzonym w trybie art. 50-51 Prawa budowlanego, nie znajduje 
zastosowania art. 28 ust. 2 tej ustawy (pkt II tezy).   

Tezy dwóch postanowień odrzucających skarg dotyczyły 
dopuszczalności drogi sądowoadministracyjnej. W sprawie o sygn. II SA/Bk 
568/20 sąd uznał, że brak kognicji sądu administracyjnego w sprawie ze 
skargi na uchwałę walnego zgromadzenia izby rolniczej w przedmiocie 
wygaśnięcia mandatu członka tego zgromadzenia. Teza jest 
wielopunktowa. Punkt 4 o stwierdzeniu braku brak kognicji sądu 
administracyjnego poprzedziły stwierdzenia następujące:  

- samorząd rolniczy jest samorządem gospodarczym (pkt 1 tezy); 
-uchwała samorządu rolniczego o wygaśnięciu mandatu członka 

walnego zgromadzenia jest aktem wewnętrznym, dotyczącym ściśle 
organizacyjnych spraw samorządu i nie dotyczy sprawowania władztwa 
planistycznego (pkt 2 tezy); 

- taka uchwała (opisana w pkt 2 tezy) może podlegać kognicji sądu 
administracyjnego tylko wtedy, jeżeli przepis szczególny tak stanowi  
a ustawa z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych nie zawiera takiej 
regulacji (pkt 3 tezy). 

W uzasadnieniu postanowienia znalazła się rozbudowana 
argumentacja poszczególnych tez postanowienia. Sąd przykładowo zwrócił 
uwagę na wynikającą z innych ustaw kognicję sądu administracyjnego w 
sprawach dotyczących wewnętrznego funkcjonowania samorządu (ustawa 
o radcach prawnych oraz ustawa Prawo o adwokaturze). 

W sprawie o sygn. II SAB/Bk 105/20 sąd z kolei przesądził, że 
czynności podejmowane przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej w zakresie rozpoznawania wniosków o dofinansowanie 
przedsięwzięć z programu „Czyste Powietrze”, nie są czynnościami z 
zakresu administracji publicznej a w konsekwencji zaskarżona 
bezczynność w rozpoznaniu wniosku o dofinasowanie przedsięwzięcia nie 
podlega kontroli sądowoadministracyjnej. Uzasadniając tezę sąd zwrócił 
uwagę na orzecznictwo sądów administracyjnych wypracowane na tle 
skarg na czynności (bezczynność) funduszu ochrony środowiska  
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i gospodarki wodnej w zakresie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie 
działań proekologicznych akcentując cywilnoprawny charakter czynności 
funduszu w tego rodzaju sprawach. 

W sprawie o sygn. II SA/Bk 527/20 sąd kontrolował zgodność z 
prawem postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia 
odwołania od decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną za 
niezastosowanie się do ustanowionego w stanie epidemii nakazu 
określonego sposobu przemieszczania się. Chodziło o kontrolę zasadności 
przyjęcia przez organ, że bieg terminu do wniesienia odwołania od decyzji 
inspektora sanitarnego nakładającej karę pieniężną za naruszenie zakazu 
służącego zwalczaniu COVID-19, nie uległ zawieszeniu stosownie do art. 
15 zzt ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tj. ze 
względu na charakter decyzji nastąpiło wyłączenie zasady zawieszenia 
biegu terminów procesowych z uwagi na epidemię. Sąd nie podzielił 
stanowiska organu i stwierdził w tezie wyroku uchylającego postanowienie: 

I. Decyzja w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej wydawana jest 
na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, z tym, że przepisy tej 
ustawy nie regulują odrębnie przesłanek wymiaru administracyjnej kary 
pieniężnej, w związku z czym stosuje się przepisy K.p.a. 

II. Bieg terminu do wniesienia odwołania od decyzji wymierzającej 
administracyjną karę pieniężną ulega zawieszeniu w okresie epidemii na 
podstawie art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, gdyż zamiarem ustawodawcy było przyjęcie regulacji 
zapewniających skuteczną ochronę prawną strony w postępowaniach 
sądowych w tym okresie. 

W uzasadnieniu wyroku sąd zwrócił uwagę, że termin do 
wniesienia odwołania od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej był terminem 
stricte procesowym, do którego powinien mieć zastosowanie art.15 zzr ust. 
1 pkt 6 ustawy COVID -19. Termin do wniesienia odwołania był bowiem 
terminem od zachowania, od którego uzależnione było udzielenie ochrony 
przed organem.  

W tezie wyroku u o sygn. II SA/Bk 539/20 sąd stwierdził, że art. 61 
ust. 2e ustawy o pomocy społecznej wyklucza ustalanie jakichkolwiek 
dochodów rodziny przy wydawaniu decyzji ustalającej odpłatność za pobyt 
w domu pomocy społecznej, a wystarczającym do zastosowania tej 
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regulacji jest znalezienie się w kręgu osób w przepisie wskazanych oraz 
odmówienie zawarcia umowy i niewyrażenie zgody na przeprowadzenie 
rodzinnego wywiadu. 

Problem w sprawie o sygn. II SA/Bk 440/20 dotyczył  prawidłowości 
wyliczania dochodu studenta dla potrzeb przyznania stypendium 
socjalnego. Organy obu instancji stwierdziły, że w katalogu utraconego 
dochodu z ustawy o świadczeniach rodzinnych nie mieści się stypendium 
twórcze. Sąd natomiast przyjął, że charakter i cel stypendium twórczego 
zbliża to stypendium do stypendium o charakterze socjalnym. Wykładnia 
zaś systemowa i celowościowa regulacji a także prokonstytucyjna nakazują 
uznać, że przy utracie dochodu na podstawie art. 3 pkt 23 lit. l ustawy  
o świadczeniach rodzinnych należy również uwzględnić stypendium 
twórcze.  

Teza wyroku w sprawie II SA/Bk 377/20 odniosła się do granic 
upoważnienia ustawowego. Została wyprowadzona w sprawie ze skargi 
prokuratora na regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Sąd 
stwierdził, że upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego 
należy odczytywać z uwzględnieniem treści pozostałych przepisów ustawy 
upoważniającej i dopiero po rozpoznaniu całokształtu tych regulacji ustalać 
przedmiot i zakres upoważnienia ustawowego.   

Sędziowie i asesorzy Wydziału II mimo ograniczeń kontaktów 
bezpośrednich z uwagi na pandemię starali się – zachowując wymogi 
bezpieczeństwa i środki ochrony zdrowia - przeprowadzać narady 
wewnątrzwydziałowe w celu omówienia spraw jednorodzajowych po to, by 
nie doprowadzić do zróżnicowania stanowisk poszczególnych składów 
orzekających. Dzięki temu w 2020 roku nie doszło do rozbieżności 
orzecznictwa wewnątrz wydziału. Orzekający sporządzili w 2020 r. 977 
uzasadnień orzeczeń, wszystkie w terminie.  
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VIII. 
DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ 

 
 
W 2020 roku pracą Wydziału Informacji Sądowej w WSA  

w Białymstoku kierował jego Przewodniczący i jednocześnie Rzecznik 
Prasowy Sądu sędzia WSA Andrzej Melezini, który w dniu 1 lipca 2020 
roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa tutejszego Sądu.  

Liczba pracowników w Wydziale nie uległa zmianie. Tak jak 
dotychczas, jednym z głównych zadań Wydziału było udzielanie informacji 
publicznej poprzez załatwianie wniosków pisemnie złożonych do sądu  
(w formie tradycyjnej – papierowej lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (w tym z wykorzystaniem platformy e-PUAP) oraz udzielanie 
informacji ustnie: telefonicznie lub bezpośrednio w sekretariacie Wydziału.  

W 2020 roku zarejestrowano ogółem 44 wnioski (w 2019 roku – 
54). Wśród nich: 30 dotyczyło udzielenia informacji publicznej (w 2019 roku 
– 33) oraz 14 o udzielenie informacji w ramach współpracy z krajowymi 
jednostkami organizacyjnymi (w 2019 roku – 21), w tym wpłynął tylko jeden 
wniosek o wydanie kopii orzeczenia (w 2019 roku – 8). Nie wydawano 
decyzji o wysokości opłat. 

Nie zarejestrowano wniosków o udzielenie informacji publicznej  
w celu ponownego wykorzystania.  

Wnioski o udzielenie informacji publicznej były kierowane do 
tutejszego sądu głównie pocztą elektroniczną na adres skrzynki sądu, 
rzecznika prasowego bądź Prezesa tutejszego sądu, w tym jeden z nich z 
wykorzystaniem platformy e-PUAP. W formie tradycyjnej korespondencja 
wpłynęła w 3 przypadkach. W odniesieniu do pozostałej kategorii 
wniosków, w formie papierowej nadesłano 6 pism, zaś elektronicznie – 8. 

Wszystkie wnioski zarejestrowane w roku sprawozdawczym zostały 
w tym roku załatwione w drodze czynności materialno-technicznej, głównie 
poprzez udzielenie odpowiedzi a także poprzez przekazanie kopii 
żądanych dokumentów. 

W dniu 14 kwietnia 2020 roku została wydana jedna decyzja 
odmawiająca udostępnienia informacji publicznej  wnioskodawcy 
działającemu w imieniu Spółki z siedzibą w Londynie, który zażądał 
przesłania skanu decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na adres 
e-PUAP. Wnioskodawca poinformował, że akta sprawy wraz z decyzją 
będącą przedmiotem żądania zostały przesłane do WSA w Białymstoku 
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wraz ze skargą wnioskującego o udostępnienie informacji publicznej, która 
została zarejestrowana pod sygnaturą II SA/Bk 84/20.  

W analizowanym okresie, wnioski o udzielenie informacji publicznej 
kierowały do sądu przede wszystkich osoby fizyczne – 19, 7 – złożyła 
osoba z kancelarii adwokackiej, 3 pochodziły od organizacji związków 
zawodowych oraz jeden wpłynął ze skrzynki e-mail jako wniosek 
anonimowy. 

Wnioski pochodzące od osób fizycznych dotyczyły udostępnienia: 
– kopii/skanów elektronicznych pism organów stanowiących odpowiedź na 
wystąpienia sygnalizacyjne w związku z art. 155 § 2 p.p.s.a. Realizując 
wniosek przesłano skany zanonimizowanych odpowiedzi organów 
administracyjnych na postanowienia WSA w Białymstoku wydanych we 
wskazanych we wniosku latach, w których zastosowano art. 155 § 2 
p.p.s.a. w związku z istotnym naruszeniem procedury administracyjnej,  
– informacji dotyczącej udostępnienia, w formie elektronicznej skanów pdf, 
notatek urzędowych sporządzonych zgodnie z § 8 pkt 1. Rozdziału III 
Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji w sprawie wykonywania 
przez Policję niektórych czynności w zakresie wykrywania wykroczeń oraz 
ścigania ich sprawców, które wpłynęły do Prezesa tutejszego sądu od 
Komendy Głównej Policji w latach 2018-2020. Poinformowano, że we 
wskazanym okresie nie wpłynęły do Prezesa notatki urzędowe KGP 
dotyczące popełnionych wykroczeń przez sędziów i asesorów sądowych 
WSA w Białymstoku, 
– informacji o ilości spraw zawisłych przed tutejszym sądem w latach 2015-
2020 dotyczących skarg na decyzje w przedmiocie zmiany imienia  
i nazwiska, 
– informacji o wykorzystywaniu dostępnych w sądzie narzędzi 
informatycznych w sprawach sądowoadministracyjnych toczących się  
w sądzie od 2014 roku, 
– informacji o wyposażeniu sądu w system alarmowy, pozwalający na 
automatyczne przywołanie przez protokolanta służb ochrony sądu, 
– wartości umów zawieranych przez sąd z Wolters Kluwer Sp. z o.o.  
w Warszawie, 
– danych o stanie zatrudnienia i wynagrodzeniu sędziów, asesorów, 
referendarzy oraz pracowników administracyjnych sądu, 
– pytań testowych oraz tematów prac w konkursie na stanowisko 
referendarza czy asystenta sędziego. 

Osoby fizyczne osadzone w areszcie śledczym występowały  
o udostępnienie odpowiedzi na skargi osób osadzonych w areszcie 
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śledczym uznanych za zasadne lub częściowo zasadne w okresie od 2012 
do 2020 roku. 

Wszystkie wnioski nadsyłane cyklicznie z kancelarii prawnej były 
jednorodne i dotyczyły udzielenia informacji o wpływie do WSA  
w Białymstoku spraw, w których stroną lub uczestnikiem postępowania był 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.  

Wnioski pochodzące od organizacji związków zawodowych 
dotyczyły liczby etatów urzędniczych, wynagrodzenia w  poszczególnych 
grupach zawodowych oraz udostępnienia regulaminu pracy oraz 
obowiązującego w sądzie regulaminu wynagradzania pracowników. 
Przedstawiono skany zarządzeń Prezesa WSA w Białymstoku. 

Wniosek anonimowej osoby nadesłany pocztą elektroniczną ze 
wskazanego adresu skrzynki e-mail dotyczył udzielenia informacji o ogólnej 
liczbie rozpraw sądowych, które odbyły się w trybie zdanym, spisu wokand 
oraz spisu zaplanowanych rozpraw z zakresu dostępu do informacji 
publicznej w formie zdalnej, w których była możliwość uczestniczenia jako 
publiczność. 

W grupie 14 wniosków o udzielenie informacji w ramach 
współpracy z krajowymi jednostkami organizacyjnymi, autorami były 
następujące podmioty: 
a) organy administracji rządowej i samorządowej, które skierowały 3 
wnioski dotyczące udostępnienia informacji o wpływie i stanie spraw ze 
skarg konkretnie wskazanych stron postępowania,  
b) organizacje naukowe (1 wniosek), dotyczący wypełnienia ankiety 
odnoszącej się do oceny przygotowania studentów Wydziału Prawa UwB 
do pracy zawodowej,  
b) NSA i organy wymiaru sprawiedliwości (9 wniosków), które wnioskowały 
o informacje odnoszące się do: 
– zawisłych przed tutejszym sądem spraw, w tym: nadesłanie odpisów 
wskazanych orzeczeń,  
– postępowań w przedmiocie transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, 
w których jako rodziców dziecka podano dwie osoby tej samej płci lub 
pomijając matkę ujawniono jedynie dane ojca oraz aktów małżeństwa 
związków jednopłciowych. Odpowiedziano, że nie zarejestrowano ani nie 
toczyła się w tutejszym sądzie żadna sprawa będąca przedmiotem 
wniosku. 
 W związku z pismem Prezesa NSA z dnia 16 marca 2020 roku 
przekazywano, począwszy od 23 marca 2020 roku w terminach 
cotygodniowych, zbiorcze informacje o liczbie rozpatrzonych spraw na 
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posiedzeniach niejawnych w tutejszym sądzie. Zadanie to jest nadal 
realizowane.  

Bezpośrednią formą udzielania informacji dotyczącej działalności 
tutejszego sądu przez Wydział Informacji Sądowej było załatwianie 
interesantów w siedzibie sądu.  

W 361 sprawach udzielono informacji w sekretariacie Wydziału.  
W tym udostępniono akta 243 osobom. Telefonicznych informacji udzielono 
2390. Zatem łączna liczba udzielonych osobiście (ustnych i telefonicznych) 
informacji wyniosła – 2751. Najczęściej informacje te dotyczyły: zasad 
funkcjonowania sądu w dobie pandemii, interpretacji pisma sądu, 
wyznaczenia terminu rozprawy, sposobu zaskarżenia orzeczenia, bądź 
obejmowały ogólne kwestie związane z działalnością sądu, zwłaszcza  
z dopuszczalnością drogi sądowej, z zasadami postępowania 
sądowoadministracyjnego, sposobem uiszczania opłat sądowych, 
prawomocności orzeczeń.  

Poza wymienionymi formami działalności w 2020 roku Wydział 
Informacji Sądowej WSA w Białymstoku realizował pozostałe zadania 
określone w § 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich 
sądów administracyjnych, w tym prowadził obsługę Biuletynu Informacji 
Publicznej. 

W związku z możliwością dostępu do akt elektronicznych lub 
odwzorowań cyfrowych akt prowadzonych w postaci tradycyjnej, Wydział 
Informacji Sądowej udostępniał akta w „Portalu Akt Sądowych Sądów 
Administracyjnych (Portal PASSA), dostępnym pod adresem: 
https://portal.nsa.gov.pl.  

Wiceprezes i Przewodniczący Wydziału, pełniąc jednocześnie 
funkcję Rzecznika prasowego sądu udzielał telefonicznie i w drodze 
mailowej informacji przedstawicielom mediów. Zapytania dziennikarzy 
dotyczyły przede wszystkim spraw budzących zainteresowanie lokalnej 
społeczności np.: skarg na uchwały samorządu terytorialnego, a także 
pytań o stan spraw, treści wydanego orzeczenia i motywach, którymi 
kierował się skład orzekający, prawomocności i skutkach prawnych 
wyroków oraz informacji dotyczących określonych rodzajów spraw. 

W 2020 roku w Wydziale Informacji Sądowej WSA Białymstoku 
zarejestrowano 69 spraw, z których 53 dotyczyły działalności sądów 
administracyjnych,  9 – działalności innych podmiotów oraz 7 – zostało 
przekazanych przez Wydział do załatwienia według właściwości.  

Spośród ogólnej liczby spraw: 31 stanowiły skargi, 22 – wnioski, 15 
– to pozostałe pisma oraz 1 – petycja. Wpływ poszczególnych rodzajów 
spraw w poprzednim roku sprawozdawczym, przedstawiał się następująco: 
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ogółem wpłynęło – 58 spraw, w tym 42 – dotyczyły działalności sądów 
administracyjnych, 3 – działalności innych podmiotów oraz 13 zostało 
przekazanych przez Wydział do załatwienia według właściwości. 

W analizowanym okresie nie odnotowało w tutejszym sądzie: 
– interwencji posłów i senatorów, 
– skarg dotyczących sposobu i kultury prowadzenia rozpraw, 
– skarg na przewlekłe prowadzenie postępowania sądowego,  
– skarg na opóźnienia w doręczaniu odpisów orzeczeń, 
– skarg na działanie organów ścigania. 

W 2020 roku wpłynęła do sądu petycja złożona w sprawie zmiany 
Konstytucji w zakresie kadencji Prezydenta i przeprowadzenia referendum. 
Analiza treści zawartej w petycji dotyczącej poselskiego projektu ustawy  
o zmianie Konstytucji RP z dnia 6 kwietnia 2020 roku, wskazywała, że 
żądanie w niej zawarte nie obejmuje spraw należących do kognicji sądów 
administracyjnych. Ze względu na niewłaściwość tutejszego  sądu do 
rozpatrzenia petycji, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku  
o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) przekazano nadesłane dokumenty 
pocztą elektroniczną z wykorzystaniem platformy e-PUAP do Biura Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Żadna z rozpatrzonych skarg dotyczących działalności sądu nie 
została uwzględniona.  

Wśród skarg wniesionych do Prezesa tutejszego sądu, 20 skarg 
zostało złożonych przez tę samą osobę i zawierały wnioski o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego wobec osób orzekających w sprawach tej 
skarżącej. Zostały one, zgodnie z żądaniem przekazane Rzecznikowi 
Dyscyplinarnemu w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wraz  
z informacją, że przyczynę niemożności dokonania weryfikacji powyższych 
skarg stanowiły zarzuty odnoszące się do merytorycznego rozstrzygnięcia 
wnoszonych skarg.  

W sprawach problem dotyczył nieuzupełnionego braku formalnego 
w postaci braku podpisu elektronicznego pod złożonym drogą 
elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP pismem, stanowiącym 
treść skargi, w sytuacji, gdy korespondencja kierowana do sądu składała 
się z dwóch pism: prawidłowo podpisanego elektronicznie pisma 
przewodniego, tzw. pisma ogólnego i oddzielnie załącznika stanowiącego 
treść skargi, które nie było podpisane. Podstawowym argumentem 
świadczącym – zdaniem skarżącej – o słuszności jej wniosków  
o pociągnięcie sędziów oraz asesorów sądowych WSA w Białymstoku był 
fakt, że wszystkie skargi składane do tutejszego Sądu zostały podpisane 
podpisem zaufanym, o czym świadczyły Urzędowe Poświadczenia Odbioru 
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(UPO), znajdujące się w aktach poszczególnych spraw. W żadnej ze skarg 
nie wskazano merytorycznych argumentów pozwalających na uznanie 
zasadności żądań zawartych we wnioskach. 

Ponadto w 2020 roku wpłynęły, powtarzalne od lat skargi petenta, 
którego sprawa została prawomocnie zakończona w 2004 roku, a ich autor 
w dalszym ciągu oczekuje od Prezesa sądu wzruszenia wyroku, z którym 
się nie godzi.  

Podobna sytuacja dotyczyła małżonków, będących skarżącymi  
w sprawach, prawomocnie zakończonych w 2017 oraz 2018 roku, którzy 
skarżyli się na wadliwe rozstrzygnięcia sądu oddalające ich skargi. 
Nadsyłana na skrzynkę e-mail tutejszego sądu korespondencja była 
adresowana także do Wydziału Skarg i Wniosków Biura Ministra  
w Ministerstwie Sprawiedliwości, który przekazywał pisma pocztą 
elektroniczną, bądź jej wydruki pocztą tradycyjną do WSA w Białymstoku. 
W odpowiedziach informowano Biuro Ministra o stanie spraw  
i czynnościach podejmowanych przez sąd w sprawach będących 
przedmiotem skarg, zaś autorom pism wyjaśniano, że ich skargi dotyczą 
działalności sądu, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli.  
Z mocy mającego zastosowanie art. 41a § 2 p.u.s.p., takie skargi nie 
podlegają rozpatrzeniu przez Prezesa sądu.  

Zarejestrowano także skargi, w których ich autorzy, będąc 
niezadowolonymi z orzeczeń zapadłych w ich sprawach albo  
z postanowień referendarza sądowego, wyrażali negatywne oceny 
wydanego rozstrzygnięcia, zarzucali stronniczość lub (w ich ocenie) 
niewłaściwe podejmowanie czynności procesowych w sprawach.  

W dwóch skargach, autorka uznała za niewłaściwe działanie 
urzędników sądowych wysyłających jej pisma o uzupełnienie skargi  
w postaci podpisania skargi podpisem zaufanym.  

Część skarg obejmowała zarówno zarzuty wadliwości 
rozstrzygnięcia jak i nieprawidłowych, zdaniem skarżących, czynności 
procesowych. Skargi skierowane przeciwko rozstrzygnięciu sądu były 
załatwiane poprzez udzielanie informacji o treści art. 41a § 2 p.u.s.p. wraz 
z wyjaśnieniem o braku dopuszczalności kontroli administracyjnej prezesa 
sądu w stosunku do orzeczeń wydanych w ramach niezawisłości sądowej. 
Natomiast skargi w kwestii wadliwości postępowania sądowego najczęściej 
zawierały zarzuty niewyjaśnienia sprawy, pozostawienia bez rozpoznania 
pism strony lub oddalenia wniosków dowodowych. W przypadku skarg 
zawierających wnioski procesowe w konkretnie wskazanych sprawach, 
były one przekazywane do wydziałów orzeczniczych w celu podjęcia 
dalszych decyzji. 
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W okresie sprawozdawczym do sądu wpłynęły 2 skargi na 
działanie podmiotów niezwiązanych z działalnością WSA w Białymstoku. 
Dotyczyły one działania Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Ministra 
Zdrowia. Poinformowano, że skarga nie dotyczy osób związanych  
z działalnością tutejszego sądu administracyjnego. Przywołano art. 3 i 4 
p.p.s.a.  

Ponadto 2 skargi zostały przekazane według właściwości do 
Okręgowej Izby Adwokackiej w związku ze skargą na działanie adwokata 
oraz do Dyrektora Zakładu Karnego na działanie pracowników aresztu 
śledczego.  

Wśród wniosków dotyczących działalności sądu dominowały 
zapytania o informacje odnoszące się do stanu konkretnych spraw bądź 
regulacji prawnych, np.: obowiązków wynikających z przepisów o ochronie 
środowiska w kwestii składowania odpadów, trybu wnoszenia pism do 
sądu, wpływu określonego typu skarg, a także zabezpieczenia  
i udostępnienia zapisu monitoringu.  

Pisma zawierające zapytanie o informacje o sprawie dotyczyły 
głównie: zapadłego rozstrzygnięcia sądu, wskazania daty 
uprawomocnienia się wyroku, podania terminu rozprawy, bądź wpływu 
skargi w konkretnej sprawie. W przypadku korespondencji wpływającej 
pocztą elektroniczną na adres skrzynki e-mail WSA w Białymstoku, 
zawierającej skargi bądź wnioski procesowe do konkretnej sprawy, była 
ona niezwłocznie przekazywana wydziałowi orzeczniczemu. 

Obok 69 zarejestrowanych skarg, wniosków i pism o informacje 
dotyczące stanu sprawy, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 46 pism 
ponownych. Odnosiły się one zarówno do skarg, jak i pozostałych pism. 
Dołączano je do sprawy pierwotnie zarejestrowanej, udzielając petentowi 
informacji o sposobie załatwienia pisma. 

W przeważającej części korespondencję kierowano do sądu drogą 
poczty elektronicznej, w tym w coraz większej liczbie spraw 
wykorzystywano platformę e-PUAP, natomiast w formie papierowej 
wpływały głównie skargi. 

Spośród spraw, które zarejestrowano w 2020 roku, dwie – ze 
względu na ich wpływ w ostatnich dniach roku, załatwiono w 2021 roku, 
pozostałe zostały rozpoznane niezwłocznie i terminowo w roku 
sprawozdawczym. 
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IX. 
POZAORZECZNICZA DZIAŁALNOŚĆ SĄDU 

 
 

Rok 2020 był czasem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, który 
zmienił sposób funkcjonowania i pracy tutejszego Sądu. Ze względu na 
ryzyko zakażenia wspomnianym wirusem w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Białymstoku wprowadzono cały szereg środków 
ostrożności. 

W pracy Sądu nastąpiło dużo zmian organizacyjnych, których 
celem było niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się wirusa. 

Wymiany informacji dokonywano gównie za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej i telefonicznej.  

Pomimo wyjątkowości 2020 roku, miały miejsce wydarzenia 
wiążące się z działalnością WSA w Białymstoku:  
– 22 stycznia – z uwagi na upływ kadencji Kolegium Sądu – Uchwałą Nr 
1/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zgromadzenie Ogólne Sędziów 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wybrało na 
członków Kolegium Sądu w nowej kadencji: sędzię NSA Elżbietę 
Trykoszko, sędziów WSA: Małgorzatę Annę Dziemianowicz, Andrzeja 
Meleziniego, Jacka Pruszyńskiego. Z mocy ustawy Kolegium Sądu 
przewodniczy Prezes – sędzia WSA Wojciech Stachurski, 
– 16 kwietnia – upłynęła kadencja Pani Sędzi NSA Elżbiety Trykoszko na 
stanowisku Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku. Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko piastowała funkcję 
Wiceprezesa tutejszego sądu od 16 kwietnia 2015 roku, 
– 1 lipca – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek 
Zirk-Sadowski powołał Pana Andrzeja Meleziniego, Sędziego 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na stanowisko 
Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, 
– 31 lipca – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Pani Justynie 
Siemieniako i Pani Barbarze Romanczuk akty powołania do pełnienia 
urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Białymstoku, 
– 12 października – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku, przy obecności członków Kolegium sądu, mianował Pana 
Grzegorza Dudara na stanowisko referendarza sądowego, 
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– 28 grudnia 2020 roku – Pani Małgorzata Jakubczak przeszła na 
emeryturę. Stanowisko Kierownika Oddziału Administracyjno-
Gospodarczego oraz Spraw Ogólnych i Osobowych piastowała od  
12 września 1994 roku, będąc jednym z pierwszych pracowników 
administracyjnych tworzonego na Podlasiu sądownictwa 
administracyjnego: najpierw jako Ośrodka Zamiejscowego NSA, a od  
1 stycznia 2004 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku.  

W roku sprawozdawczym wiele orzeczeń WSA w Białymstoku 
zostało opublikowanych zarówno w periodykach prawniczych jak  
i codziennej prasie ogólnopolskiej:  
„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 
– w numerze 1 – przytoczono wyrok z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie  
o sygnaturze akt II SA/Bk 629/10 oddalający skargę na uchwałę Rady 
Powiatu w A. w przedmiocie założenia samorządowego gimnazjum 
publicznego, 
– w numerze 2 – przytoczono wyrok z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie  
o sygnaturze akt I SA/Bk 218/19 ze skargi na decyzję Dyrektora P. 
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Ł. w przedmiocie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których 
gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem  
w 2018 r. suszy lub powodzi,  
– w numerze 4 – przytoczono poniższe wyroki: z dnia 28 marca 2019 r.  
w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 782/18 oddalający skargę na 
postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie 
zwolnienia od poniesienia części kosztów postępowania 
rozgraniczeniowego oraz z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygnaturze 
akt I SA/Bk 301/19 ze skargi Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na postanowienie Dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie obciążenia wierzyciela 
kosztami egzekucyjnymi, w którym Sąd uchylił zaskarżone postanowienie 
oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego. 
 
 „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”  
– w numerze 1 – zwrócono uwagę na wyrok z dnia 23 stycznia 2007 r.  
w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 434/06 ze skargi na postanowienie 
Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet 
zobowiązań w podatku od towarów i usług za: lipiec, sierpień, wrzesień 
2000 r., w którym Sąd uchylił zaskarżone postanowienie i stwierdził, że 
zaskarżone postanowienie nie może być wykonane w całości, 
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– w numerze 3 – przytoczono wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie  
o sygnaturze akt II SAB/Bk 19/18 ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie nienadania biegu odwołaniu 
od decyzji o zwolnieniu ze służby, w którym Sąd odrzucił skargę, 
– w numerze 7 – przytoczono wyrok z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie  
o sygnaturze akt I SA/Bk 1798/17 oddalający skargę na decyzję Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów  
i usług za październik, listopad i grudzień 2014 r., 
– w numerze 8 – przytoczono wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie  
o sygnaturze akt I SA/Bk 626/19 oddalający skargę na decyzję 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie wymiaru 
podatku od nieruchomości na rok 2019,  
– w numerze 9 – przytoczono wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie  
o sygnaturze akt I SA/Bk 551/19 ze skargi na decyzję Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie ustalenia zobowiązania  
w podatku od nieruchomości za lata 2016 i 2017 po wznowieniu 
postępowania, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził 
zwrot kosztów postępowania sądowego, 
– w numerze 10 – przytoczono wyrok z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie  
o sygnaturze akt I SA/Bk 233/19 oddalający skargę na decyzję 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie ustalenia 
wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2019 rok. 
 
„Procedury Administracyjne i Podatkowe” 
– w numerze 1 – powołano wyrok z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie  
o sygnaturze akt I SA/Bk 597/18 oddalający skargę na postanowienie 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie nałożenia kary 
porządkowej, 
– w numerze 3 – powołano następujące wyroki: z dnia 11 września 2019 r. 
w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 247/19 oddalający skargę na 
postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie 
odmowy wszczęcia postępowania w zakresie rozpatrzenia zarzutów do 
postępowania egzekucyjnego oraz postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 
roku o sygnaturze akt I SA/Bk 177/20 w sprawie wniosku o przywrócenie 
terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi Nadleśnictwa N. w N.S. 
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie 
określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2016,  
w którym Sąd odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia 
braków formalnych skargi,  
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– w numerze 4 – przytoczono wyrok z dnia 28 października 2014 r.  
w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 775/14 ze skargi na postanowienie 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie odmowy 
wszczęcia postępowania w sprawie zmiany nazwy miejscowości, w którym 
Sąd uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające jego wydanie 
postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B., stwierdził, 
że zaskarżone postanowienia nie mogą być wykonane w całości do czasu 
uprawomocnienia się ww. wyroku oraz zasądził zwrot kosztów 
postępowania sądowego. 
 
„Przegląd Podatkowy”  
– w numerze 5 – przytoczono wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie  
o sygnaturze akt I SA/Bk 210/19 ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu 
Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób 
fizycznych za 2014 rok, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, 
– w numerze 10 – przytoczono wyrok z dnia 17 września 2008 r. w sprawie 
o sygnaturze akt I SA/Bk 229/08 ze skargi na postanowienie Dyrektora 
Izby Skarbowej w B. z maja 2008 r. w przedmiocie odmowy przesłania 
pełnomocnikowi podatnika kserokopii pisma Urzędu Kontroli Skarbowej  
w B., w którym Sąd uchylił zaskarżone postanowienie i stwierdził, że nie 
może ono być wykonane w całości oraz zasądził zwrot kosztów 
postępowania sądowego,  
– w numerze 12 przytoczono następujące wyroki: z dnia 6 czerwca 2018 
roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 222/18 ze skargi na interpretację 
indywidualną Burmistrza S. z dnia stycznia 2018 r. w przedmiocie podatku 
od nieruchomości, w którym Sąd uchylił zaskarżoną interpretację 
indywidualną oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego oraz  
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 402/18 ze 
skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta S. w przedmiocie 
podatku od nieruchomości, w którym Sąd uchylił zaskarżoną interpretację 
indywidualną oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego. 
 
„Monitor Podatkowy”  
– w numerze 1 – omówiono wyrok z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie  
I SA/Bk 151/19 ze skargi Miasta Z. na interpretację indywidualną Dyrektora 
Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług, 
w którym Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, 
– w numerze 3 – omówiono wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie  
I SA/Bk 210/19 ze skargi na decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-
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Skarbowego w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób 
fizycznych za 2014 rok, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, 
– w numerze 7 – omówiono wyrok z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie  
o sygn. akt I SA/Bk 658/19 ze skargi Sp. z o.o. w W. na decyzję 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie odmowy 
stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2017 rok, w której 
Sąd oddalił skargę, 
– w numerze 8 – omówiono orzeczenia w sprawach o sygnaturach akt  
I SA/Bk 677/19 i I SA/Bk 700/19, w których wyrokami (odpowiednio) z dnia 
28 stycznia oraz 18 marca 2020 r. oddalono skargi na decyzje Naczelnika 
P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie podatku dochodowego 
od osób fizycznych za 2013 rok, 
– w numerze 10 – przytoczono wyrok z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie 
o sygnaturze akt I SA/Bk 29/14 ze skargi Spółki z o.o. w B. na decyzję 
Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od 
osób prawnych za 2007, w którym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz 
poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w B., 
stwierdził, że ww. decyzje wymienione nie mogą być wykonane w całości 
do czasu uprawomocnienia się wyroku oraz zasądził zwrot kosztów 
postępowania sądowego. 
 
„Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 
– w numerze 5 – przytoczono wyrok z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie  
o sygnaturze akt I SA/Bk 116/20 oddalający skargę na decyzję Prezesa 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia 
należności za osobę prowadzącą działalność z tytułu składek na 
ubezpieczenie społeczne za okresy od sierpnia 2010 r. do lutego 2011 r. 
oraz Fundusz Pracy za okresy od marca 2010 r. do lutego 2011 r.  
i odmowę umorzenia należności z tytułu wskazanych składek osoby 
ubezpieczonej będącej równocześnie płatnikiem tych składek, 
 – w numerze 8 – powołano następujące orzeczenia: postanowienie z dnia 
20 czerwca 2016 r. w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Bk 33/16 
odrzucające skargę na bezczynność Burmistrza Z. w przedmiocie 
niedrożności kanalizacji w związku ze świadczoną usługą w dostarczaniu 
wody i odprowadzaniu ścieków oraz wyrok z dnia 12 kwietnia 2017 r.  
w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 1206/16 ze skargi na decyzję 
Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie określenia zobowiązania 
podatkowego w podatku od towarów i usług za sierpień, wrzesień, 
październik, listopad i grudzień 2013 r., w którym Sąd uchylił decyzje 
organów administracji I i II instancji,  
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– w numerze 9 – powołano następujące orzeczenia: wyrok z dnia  
6 czerwca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 266/17 ze skargi na 
interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z grudnia 2016 r.  
w przedmiocie podatku od spadków i darowizn, w którym Sąd uchylił 
zaskarżoną interpretację indywidualną oraz zasądził zwrot kosztów 
postępowania sądowego, wyrok z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie  
o sygnaturze akt I SA/Bk 183/17 oddalający skargę na decyzję  
w przedmiocie podatku od spadków i darowizn oraz wyrok z dnia 8 lipca 
2020 r. w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bk 660/19 ze skargi na decyzję 
Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. w przedmiocie podatku od 
towarów i usług za listopad i grudzień 2015 r., w którym Sąd uchylił 
zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika P. 
Urzędu Celno-Skarbowego w B. oraz zasądził zwrot kosztów postępowania 
sądowego, 
– w numerze 11 – przytoczono wyrok z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie o 
sygnaturze akt I SA/Bk 266/17 ze skargi na interpretację indywidualną 
Ministra Rozwoju i Finansów z grudnia 2016 r. w przedmiocie podatku od 
spadków i darowizn, w którym Sąd uchylił zaskarżoną interpretację 
indywidualną oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego. 
 
 „Orzecznictwo w sprawach samorządowych” 
– w numerze 4 – przytoczono postanowienie z dnia 10 października 2019 r. 
w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 651/19 odrzucające skargę na 
uchwałę Rady Powiatu B. z kwietnia 2019 r. w przedmiocie stanowiska w 
sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender. 

Największą ilość informacji prezentujących orzeczenia 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zawarto  
w ogólnopolskim dzienniku „Rzeczpospolita” – 36 oraz w „Dzienniku 
Gazeta Prawna” – 6. Komunikaty o publikowanych wyrokach i ich 
przedmiocie były zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej pod 
adresem: www.bip.bialystok.wsa.gov.pl w Komunikatach Rzecznika 
Prasowego Sądu w zakładce „Publikacje prasowe i naukowe”. 

Także lokalne wydania prasy codziennej oraz media elektroniczne 
(portale społecznościowe) opisywały sprawy budzące zainteresowanie 
społeczności lokalnej zamieszczając artykuły i notatki poświęcone 
przebiegowi postępowania i wyrokowaniu w tych sprawach.  

Orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Białymstoku, wydane w omawianym okresie sprawozdawczym, zostały 
zamieszczone w wersji zanonimizowanej w Centralnej Bazie Orzeczeń 
Sądów Administracyjnych, znajdującej się na stronie internetowej NSA: 
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www.orzeczenia.nsa.gov.pl, która jest dostępna również z BIP tutejszego 
sądu: www.bip.bialystok.wsa.gov.pl.  
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X. 
TABELE 

 
 

Tabela 1 – Wpływ i załatwienie spraw oraz stan zaległości w 2020 roku w 
Wydziale I 

 

Miesiąc 
 

Pozostało z 
poprzedniego 

okresu 

Wpłynęło 

ZAŁATWIONO 

Pozostało  
na okres 
następny Łącznie 

w tym: 

Zamknięto na  
rozprawie 

na 
posiedzeniu 
niejawnym 

Styczeń 112 111 54 35 19 
- 

169 

Luty 169 48 71 58 13 
- 

146 

Marzec 146 112 51 36 15 
- 

207 

Kwiecień 207 146 23 - 23 
- 

330 

Maj 330 101 23 1 22 
- 

408 

Czerwiec 408 40 193 176 17 
- 

255 

Lipiec 255 65 108 66 42 
- 

212 

Sierpień 212 63 37 24 13 
- 

238 

Wrzesień 238 66 71 49 22 
- 

233 

Październik 233 81 123 40 83 
- 

191 

Listopad 191 60 117 1 116 
- 

134 

Grudzień 134 52 113 - 113 
- 

73 

RAZEM x 945 984 486 498 
0 

x 
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Tabela 2 – Wpływ i załatwienie spraw oraz stan zaległości w 2020 roku w 

Wydziale II 
 

 
Dane zawarte w tabelach 1, 2 obejmują: 

 skargi na akty i czynności organu (Repertorium SA), 

 skargi na bezczynność organu (Repertorium SAB), 

 inne niż wymienione w pkt. 1, 2 sprawy rozpatrywane na podstawie 
przepisów – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a w 
tym między innymi dla wpisywania wniosków o przyznanie prawa pomocy 
składanych przed wpłynięciem skargi (Repertorium SO oraz SPP). 

Miesiąc 
Pozostało z 

poprzedniego 
okresu 

Wpłynęło 

ZAŁATWIONO 

Pozostało  
na okres 
następny Łącznie 

w tym:  

na 
rozprawie 

na 
posiedzeniu 
niejawnym 

Zamknięto 

Styczeń 188 103 94 54 39 
1 

198 

Luty 198 94 90 37 53 
- 

202 

Marzec 202 98 47 14 32 
1 

253 

Kwiecień 253 88 33 70 27 
6 

308 

Maj 308 75 40 5 34 
1 

343 

Czerwiec 343 71 124 84 40 
- 

290 

Lipiec 290 91 87 48 38 
1 

294 

Sierpień 294 107 92 47 44 
1 

309 

Wrzesień 309 109 135 81 53 
1 

283 

Październik 283 107 154 41 110 
3 

236 

Listopad 236 92 131 - 126 
5 

197 

Grudzień 197 136 153 - 152 
1 

180 

RAZEM x 1171 1180 481 748 21 x 
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Tabela 3 – Załatwienie na rozprawach skarg w latach 2004-2020 

 

 
Tabela obejmuje załatwienie w dwóch wydziałach orzeczniczych sądu 
(sprawy z Repertorium SA i SAB) 

Od 25 marca do 25 maja 2020 roku bieg terminów sądowych był 
zawieszony. Natomiast z dniem 17 października 2020 r. kontynuowano 
działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania spraw na 
posiedzeniach niejawnych, na których rozpoznano 1 208 spraw. 

 
Rok 

Załatwiono na rozprawie 

 
Ogółem 

w tym: 

uwzględniono oddalono 
w inny 
sposób 

2004 1301 350 896 55 

2005 961 208 690 63 

2006 1045 283 696 66 

2007 1176 422 705 49 

2008 994 304 637 53 

2009 1151 354 740 34 

2010 1210 370 786 54 

2011 1164 298 816 50 

2012 1170 262 844 64 

2013 1329 363 896 70 

2014 1539 488 978 73 

2015 1516 286 1167 63 

2016 2034 251 1734 49 

2017 2057 805 1206 46 

2018 1318 403 888 27 

2019 1274 301 934 39 

2020 897 202 547 148 
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Tabela 4 – Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Białymstoku w 2020 roku 
 

 
 
Tabela 5 – Sprawy niezałatwione pozostające od daty pierwszego wpływu 
skargi do sądu (w tym sprawy, w których nastąpiło wznowienie 
postępowania sądowego) 
 

 
* W 2020 roku w tutejszym sądzie pozostała niezałatwiona 1 sprawa, w 

której nastąpiło wznowienie postępowania sądowego 

Lp. 
Rodzaj 
sprawy 

 
Wpłynęło 

 

Odrzucono 
skargę 

kasacyjną 

Umorzono 
postępowanie 

kasacyjne 
w trybie art. 

178a p.p.s.a. 

Uchylono 
zaskarżony 
wyrok lub 

postanowienie  
i rozpoznano 

sprawę w trybie 
art. 179a 
p.p.s.a. 

Przekazano 
do NSA 

Razem 

w tym 
orzeczeń 
wydanych 
w trybie 
art. 179a 
p.p.s.a. 

1 SA 659 2 12 - 10 643 

2 SAB 26 - 6 - - 15 

3 SO - - - - - - 

Razem 
(SA+SAB

+SO) 
685 2 18 0 10 658 

 
Lp 

 
 

Rodzaj 
sprawy 

Liczba spraw niezałatwionych: 

powyżej 
3 do 6 

miesięcy 

powyżej  
6 do 12 
miesięcy 

powyżej 
12 

miesięcy  
do 2 lat 

powyżej  
2 do 3 

lat 

powyżej 
3 lat 

1 SA 17 19 10 3 - 

2 SAB 1 1 1* - - 
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Tabela 6 – Terminowość załatwiania spraw w WSA w Białymstoku w 2020 roku 
 

 

 
Lp. 

 

 
Rodzaj 
sprawy 

Od daty wpływu sprawy w danym lub poprzednim okresie sprawozdawczym  
do jej załatwienia upłynął okres: 

Ogółem 
 

do 2 
miesięcy 

powyżej 2 
miesięcy 

do 3 
miesięcy 

powyżej 3 
miesięcy 

do 4 
miesięcy 

powyżej 4 
miesięcy 

do 6 
miesięcy 

powyżej 6 
miesięcy 

do 12 
miesięcy 

powyżej 
12 

miesięcy 
do 24 

miesięcy 

powyżej 
24 

miesięcy 

1 SA 1 869 779 462 212 292 105 11 8 

2 SAB 257 213 31 10 2 1 - - 
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Tabela 7 – Wskaźniki sprawności postępowania w WSA w Białymstoku w poszczególnych miesiącach 
2020 roku 
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I 111 54 169 3,1296 103 94 198 2,1064 214 148 367 2,4797 

II 48 71 146 2,0563 94 90 202 2,4444 142 161 348 2,1615 

III 112 51 207 4,0588 98 47 253 5,3830 210 98 460 4,6939 

IV 146 23 330 14,3478 88 33 308 9,3333 234 56 638 11,3929 

V 101 23 408 17,7391 75 40 343 8,5750 176 63 751 11,9206 

VI 40 193 255 1,3212 71 124 290 2,3387 111 317 545 1,7192 

VII 65 108 212 1,9630 91 87 294 3,3793 156 195 506 2,5949 

VIII 63 37 238 6,4324 107 92 309 3,3587 170 129 547 4,2403 

IX 66 71 233 3,2817 109 135 283 2,0963 175 206 516 2,5049 

X 81 123 191 1,5528 107 154 236 1,5325 188 277 427 1,5415 

XI 60 117 134 1,1453 92 131 197 1,5038 152 248 331 1,3347 

XII 52 113 73 0,6460 136 153 180 1,1765 188 266 253 0,9511 

Razem 
I-XII 

945 984 73 0,8902 1171 1180 180 1,8305 2116 2164 253 1,4030 

Dane zawarte w tabeli obejmują Repertoria SA, SAB, SO, SPP (wnioski o przyznanie prawa pomocy 
składane przed wpłynięciem skargi do sądu) 
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 Tabela 8 - Sprawozdanie statystyczne z ruchu i załatwienia spraw za 2020 rok w WSA w Białymstoku 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I 

SA 112 924 963 963 486 65 280 2 139 477 46 304 96 - - 73 

SAB 0 12 12 12 - - - - - 12 1 2 9 - - - 

SO 0 1 1 1 - - - - - 1 1 - - - - - 

  112 937 976 976 486 65 280 2 139 490 48 306 105 0 0 73 

II 

SA 162 896 906 888 410 137 266 6 1 478 122 214 114 - 18 152 

SAB 14 254 245 242 1 - 1 - - 241 77 26 131 - 3 23 

SO 12 5 15 15 - - - - - 15 12 2 - 1 - 2 

 188 1155 1166 1145 411 137 267 6 1 734 211 242 245 1 21 177 

WSA 

SA 274 1820 1869 1851 896 202 546 8 140 955 168 518 210 - 18 225 

SAB 14 266 257 254 1 - 1 - - 253 78 28 140 - 3 23 

SO 12 6 16 16 - - - - - 16 13 2 - 1 - 2 

 300 2092 2142 2121 897 202 547 8 140 
122

4 
259 548 350 1 21 250 
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Dane adresowe 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 

ul. Henryka Sienkiewicza 84 
15-950 Białystok 

www.bip.bialystok.wsa.gov.pl 
 

Prezes WSA 
dr Wojciech Stachurski 
Sekretariat: 
Beata Maciuszko 
tel. (85) 678 40 00   fax (85) 678 40 01 
e-mail: prezeswsa@bialystok.wsa.gov.pl  
 
I Wydział Orzeczniczy 
Przewodniczący Wydziału: 
dr Wojciech Stachurski 
Kierownik Sekretariatu: 
Maria Sienkiewicz-Stachjuk 
tel. (85) 678 40 16    fax (85) 678 40 77 
e-mail: wydzial.pierwszy@bialystok.wsa.gov.pl  
 
II Wydział Orzeczniczy 
Przewodniczący Wydziału: 
Elżbieta Trykoszko 
Kierownik Sekretariatu: 
Magdalena Huszcza 
tel. (85) 678 40 13 
e-mail: wydzial.drugi@bialystok.wsa.gov.pl  
 
Wydział Informacji Sądowej 
Wiceprezes 
Przewodniczący Wydziału – Rzecznik Prasowy Sądu: 
dr Andrzej Melezini 
tel. (85) 678 40 59   fax (85) 678 40 38 
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl  
Kierownik Sekretariatu: 
Elżbieta Trzeciak 
tel. (85) 678 40 69    fax (85) 678 40 38 
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl 
 
Dyrektor Sądu 
dr Małgorzata Wenclik 
tel. (85) 678 40 66    fax (85) 678 40 01 
e-mail: mwenclik@bialystok.wsa.gov.pl  
 
Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych 
oraz Administracyjno-Gospodarczy 
Kierownik Oddziału: 
Małgorzata Jakóbczak  
tel. (85) 678 40 30 fax (85) 678 40 32 
e-mail: mjakobczak@bialystok.wsa.gov.pl  
 
Oddział Finansowo-Budżetowy 
Kierownik Oddziału: 
Iwona Ostaszewska 
tel. (85) 678 40 42    fax (85) 678 40 44 
e-mail: iostaszewska@bialystok.wsa.gov.pl 


