
Ro bert Ta la ga*

Py ta nia pre ju dy cjal ne do Try bu na łu 
Spra wie dli wo Êci UE w prak ty ce pol skich 

sà dów ad mi ni stra cyj nych

1. Wpro wa dze nie

13 grudnia 2007 r. zo stał pod pi sa ny w Li zbo nie trak tat zmie nia jà cy
Trak tat o Unii Eu ro pej skiej i Trak tat usta na wia jà cy Wspól no t´ Eu ro pej -
skà.1 Ze wzgl´ du na ko niecz noÊç ra ty fi ka cji przez wszyst kie paƒ stwa
człon kow skie Trak tat Li zboƒ ski wszedł w ˝y cie 1 grud nia 2009 r., a nie
– jak pier wot nie za kła da no–1 stycz nia 2009 r.2 Na je go mo cy Trak tat
o Unii Eu ro pej skiej (TUE) za cho wał do tych cza so wà na zw´, a Trak tat
usta na wia jà cy Wspól no t´ Eu ro pej skà (TWE) otrzy mał no wà: Trak tat
o funk cjo no wa niu Unii Eu ro pej skiej (TFUE). W ra mach po rzàd ko wa -
nia sta nu praw ne go opu bli ko wa no na st´p nie od dziel nie skon so li do wa -
ne, zmie nio ne wer sje Trak ta tu Rzym skie go i Trak ta tu z Ma astricht.3

Ta ka zmia na spo wo do wa ła, ̋ e pod sta wa praw na do wy st´ po wa nia z py -
ta nia mi pre ju dy cjal ny mi za war ta w art. 234 TWE zo sta ła za stà pio na przez
art. 267 TFUE, któ ry w no wym brze mie niu wska zu je, ̋ e „Try bu nał Spra -
wie dli wo Êci Unii Eu ro pej skiej jest wła Êci wy do orze ka nia w try bie pre -
ju dy cjal nym o wy kład ni Trak ta tów oraz o wa˝ no Êci i wy kład ni ak tów
przy j´ tych przez in sty tu cje, or gan lub jed nost k´ or ga ni za cyj nà Unii”.
Wska za ny prze pis nie zmie nił si´ jed nak ani w cz´ Êci, któ ra po zo sta wia
mo˝ li woÊç zwró ce nia si´ do Try bu na łu Spra wie dli wo Êci z py ta niem pre -
ju dy cjal nym przez sàd kra jo wy, któ ry uzna, ˝e de cy zja w tej kwe stii jest
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niu.

1 Dz.Urz. UE,, z 17.12.2007, s. 1–229.
2 Dz.U. nr 203/2009, poz. 1569..
3 Dz.Urz. UE, C 115, z 9.05.2008, s. 1–388.



nie zb´d na do wy da nia wy ro ku, ani w cz´ Êci, któ ra w przy pad ku wàt pli -
wo Êci we wska za nym wy ̋ ej za kre sie zo bo wià zu je do wy stà pie nia z py ta -
niem pre ju dy cjal nym sàd kra jo wy, któ re go orze cze nia nie pod le ga jà za -
skar ̋ e niu we dług pra wa we wn´trz ne go. W tym za kre sie ak tu al noÊç
za cho wa ło wi´c orzecz nic two unij ne do ty czà ce tej in sty tu cji praw nej. 

Do mo men tu wej Êcia w ˝y cie Trak ta tu Li zboƒ skie go art. 234 TWE
inter pre to wa ny był przez try bu nał tak, aby nadaç mo˝ li wie naj szer sze
zna cze nie za war tym w nim po j´ ciom. W ten spo sób „upo wa˝ nie nie” do
skie ro wa nia py ta nia pre ju dy cjal ne go, oce nia ne we dług kry te riów struk tu -
ral nych i funk cjo nal nych, do pro wa dzi ło do uzna nia, ˝e nie tyl ko sàd, lecz
w pew nych przy pad kach na wet or gan kra jo wy spra wu jà cy funk cje sà dow -
ni cze mo ̋ e wy stà piç z py ta niem pre ju dy cjal nym.4 W tym przy pad ku po j´ -
cie „sà du kra jo we go” nie od no si si´ jed nak do or ga nów ad mi ni stra cji pu -
blicz nej, roz strzy ga jà cych spra wy w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej, jak
rów nie˝ roz pa tru jà cych od wo ła nia od de cy zji, po nie wa˝ sta tus upraw nio -
ne go po sia da je dy nie pod miot nie za le˝ ny w sto sun ku do or ga nu, któ ry wy -
dał za skar ̋ o nà od wo ła niem de cy zj´.5 Sa mo uzna nie si´ za „sàd” nie gwa -
ran tu je za tem efek tyw ne go wnie sie nia py ta nia pre ju dy cjal ne go.6

Z dru giej stro ny nie mo˝ na za po mnieç, ˝e po j´ cie „sà du kra jo we -
go” w tym za kre sie mo ̋ e zo staç zmo dy fi ko wa ne przez try bu nał, któ ry
ka˝ dà zmia n´ li nii orzecz ni czej jest w sta nie uza sad niç ko niecz no Êcià
za pew nie nia wła Êci we go sto so wa nia i jed no li tej wy kład ni pra wa unij ne -
go we wszyst kich paƒ stwach człon kow skich, a tak ̋ e ko niecz no Êcià za -
po bie ga nia po wsta wa niu w tych kra jach orzecz nic twa nie zgod ne go
z prze pi sa mi pra wa unij ne go.7 W ta ki spo sób uza sad nio no mi´ dzy in ny -
mi za kaz sa mo dziel ne go orze ka nia sà dów kra jo wych w przy pad ku wàt -
pli wo Êci do ty czà cych wa˝ no Êci norm unij nych.8
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4 Z. Bro dec ki, S. Maj kow ska -Szulc, Orze cze nie wst´p ne: skal pel czy ma czu ga? w: Py -
ta nie pre ju dy cjal ne w orzecz nic twie ETS. Funk cjo no wa nie pro ce du ry pre ju dy cjal nej
w Pol sce, red. C. Mik, To ruƒ 2006, s. 36.

5 Wy rok ETS z 30.03.1993 r. w spra wie C -24/92, P. Cor biau v. Ad mi ni stra tion des
Con tri bu tions, ECR 1993, s. I–1277. 

6 C. Mik, Try bu nał Spra wie dli wo Êci wo bec au to no mii sà du kra jo we go w za kre sie wno -
sze nia py taƒ pre ju dy cjal nych w: Py ta nie pre ju dy cjal ne..., op.cit., s. 64.

7 Wy rok ETS z 24.05.1977 r. w spra wie 107/76, Hof f mann -La Ro che AG v. Cen tra -
farm Ver triebs ge sel l schaft Phar ma zeu ti scher Erzeu gnis se mbH, ECR 1977, s. 957; wy -
rok ETS z 4.11.1997 r. w spra wie C -337/95, Par fums Chri stian Dior SA i Par fums Chris -
tian Dior BV v. Evo ra BV, ECR 1997, s. I–6013; wy rok ETS z 15.09.2005 r. w spra  wie
C -495/03, In ter mo dal Trans ports BV v. Sta ats se cre ta ris van Fi nan ciën, ECR 2005, 
s. I–8151.

8 Wy rok ETS z 22.10.1987 r. w spra wie 314/85, Fo to -Frost v. Haupt zol lamt Lübeck -
-Ost, ECR 1987, s. 4199. 



2. Dok try ny ac te cla ir i ac te écla iré

W dwóch przy pad kach obo wià zek wy stà pie nia z py ta niem pre ju dy -
cjal nym jest wy łà czo ny. Zgod nie z dok try nà ak tu wy ja Ênio ne go (ac te écla -
iré) sàd kra jo wy ostat niej in stan cji jest zwol nio ny z te go obo wiàz ku, gdy
TS roz pa trzył ju˝ „iden tycz ne przed mio to wo” py ta nie, po nie wa˝ przy j´ -
te w tym za kre sie roz strzy gni´ cie ma wià ̋ à ce za sto so wa nie rów nie˝ w póê -
niej szych przy pad kach.9 Ugrun to wa na li nia orzecz ni cza w za kre sie da -
ne go za gad nie nia praw ne go sta no wi bo wiem wy star cza jà cà prze słan k´
do nie wy st´ po wa nia z py ta niem przez sàd kra jo wy ostat niej in stan cji, chy -
ba ̋ e kra jo we or ga ny sà do we uzna jà ta kie wy stà pie nie za sto sow ne.10 Na -
to miast zgod nie z dok try nà ak tu ja sne go (ac te cla ir) sàd kra jo wy ostat -
niej in stan cji jest zwol nio ny z obo wiàz ku wy stà pie nia z py ta niem
pre ju dy cjal nym, je Êli roz strzy gni´ cie spor nej kwe stii nie bu dzi ˝ad nych
wàt pli wo Êci, gdy˝ kon kret na nor ma pra wa eu ro pej skie go jest wy star cza -
jà co ja sna i pre cy zyj na oraz od no si si´ do da nej spra wy.11 Do ta kich wnios -
ków mo˝ na jed nak dojÊç po ana li zie orzecz nic twa unij ne go oraz de fi ni -
tyw nym stwier dze niu, ˝e pro po no wa ne roz strzy gni´ cie znaj du je uzna nie
w oczach sà dów in nych paƒstw człon kow skich i Try bu na łu. Sàd kra jo -
wy w tym przy pad ku mu si jed nak do ko naç po rów na nia ró˝ nych wer sji
j´ zy ko wych ak tu pra wa wspól no to we go z za sto so wa niem ter mi no lo gii
właÊ ci wej dla te go pra wa.12 Ka˝ dy prze pis unij ny po wi nien byç wów czas
in ter pre to wa ny z punk tu wi dze nia je go miej sca w ak cie praw nym i w sys -
te mie pra wa, z uwzgl´d nie niem ce lów pra wa i po zio mu je go roz wo ju.13

Dok try na ac te cla ir spo ty ka si´ jed nak z kry ty kà, gdy˝ wy ma ga ana li zy
linii orzecz ni czych wszyst kich paƒstw człon kow skich, co ozna cza po -
wa˝ne opóê nie nia w roz po zna wa niu spraw przez sà dy.14 Jed no cze Ênie nie
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9 Wy rok ETS z 27.03.1963 r. w spra wach 28-30/62, Da Co sta en Scha ake NV, Ja cob
Me ijer NV, Ho echst -Hol land NV v. Ad mi ni stra tion fi sca le néer lan da is, ECR 1963, spec.
wyd. an giel skie, s. 31.

10 J. Skrzy dło, Dok try na ac te écla iré w orzecz nic twie Try bu na łu Spra wie dli wo Êci
Wspól not Eu ro pej skich i sà dów kra jów człon kow skich Unii Eu ro pej skiej, „Stu dia Praw -
no -Eu ro pej skie”, t. II/1997, s. 153 i nast. 

11 J. Skrzy dło, Dok try na ac te cla ir w orzecz nic twie Try bu na łu Wspól not Eu ro pej skich
i sà dów paƒstw człon kow skich, „Paƒ stwo i Pra wo” nr 1/1998, s. 49.

12 Wy rok ETS z 17.07.1997 r. w spra wie C -219/95, Fer rie re Nord SpA v. Ko mi sji Wspól -
not Eu ro pej skich, ECR 1997, s. I–4411.

13 Wy rok ETS z 6.10.1982 r. w spra wie C -283/81, Srl CIL FIT i La ni fi cio di Ga var do
SpA v. Mi ni ste ro del la Sa nità, ECR 1982, s. 3415.

14 E. Pion tek, Dok try na i prak ty ka „ac te cla ir” a wspól no to wy po rzà dek praw ny
w kon tek Êcie funk cji art. 234 TWE w: Pra wo pol skie a pra wo Unii Eu ro pej skiej, red.
E. Pion tek, A. Za wadz ka, War sza wa 2003, s. 111.



mo ̋ e byç sto so wa na, gdy spor ne za gad nie nie, do ty czà ce in ter pre ta cji
lub wa˝ no Êci da ne go prze pi su pra wa wspól no to we go, by ło ju˝ przed mio -
tem orze ka nia Try bu na łu, co au to ma tycz nie po wo du je ko niecz noÊç zba -
da nia oko licz no Êci roz pa try wa nej spra wy. W ra zie wàt pli wo Êci sà du kra -
jo we go bar dziej wła Êci we wy da je si´ jed nak skie ro wa nie ko lej ne go
py ta nia praw ne go do TS, aby unik nàç ry zy ka bł´d ne go przy j´ cia wcze -
Êniej szej in ter pre ta cji. Tym bar dziej ˝e nie mo˝ na wy klu czyç, i˝ oce na
Try bu na łu b´ dzie si´ ró˝ niç od oce ny sà du kra jo we go co do mo˝ li wo Êci
za sto so wa nia dok tryn ac te cla ir al bo ac te écla iré, a zgod nie z orzecz nic -
twem unij nym za nie cha nie wy stà pie nia z py ta niem pre ju dy cjal nym mo -
˝e byç uzna ne za po wa˝ ne na ru sze nie pra wa eu ro pej skie go 15, któ re wià -
˝e si´ z od po wie dzial no Êcià od szko do waw czà paƒ stwa z te go ty tu łu.16

3. Od mo wa wy stà pie nia z py ta niem pre ju dy cjal nym

W pol skim sys te mie praw nym Na czel ny Sàd Ad mi ni stra cyj ny peł ni
funk cj´ sà du ostat niej in stan cji. Tym sa mym spo czy wa na nim obo wià zek
wy stà pie nia z py ta niem pre ju dy cjal nym, gdy po ja wià si´ wàt pli wo Êci co
do in ter pre ta cji lub wa˝ no Êci prze pi su pra wa unij ne go. Ta ki obo wià zek
nie spo czy wa na to miast na wo je wódz kich sà dach ad mi ni stra cyj nych, któ -
re mo gà wy st´ po waç z py ta nia mi pre ju dy cjal ny mi je dy nie w sy tu acji, gdy
uzna jà, ˝e roz strzy gni´ cie spor nej kwe stii do ty czà cej pra wa unij ne go jest
nie zb´d ne dla roz po zna wa nej spra wy. W tym wzgl´ dzie w orzecz nic twie
unij nym pod kre Êla si´, ̋ e sà dom kra jo wym przy słu gu je sze ro ki za kres swo -
bod nej oce ny za sad no Êci wy stà pie nia z py ta niem pre ju dy cjal nym, co ozna -
cza, ˝e mo gà kie ro waç py ta nia za wsze, gdy uzna jà, i˝ ich wła sne roz strzy -
gni´ cia mo gły by byç sprzecz ne z prze pi sa mi pra wa unij ne go bez
wy ja Ênie nia wszyst kich wàt pli wo Êci w tym za kre sie.17 Prze pi sy pra wa kra -
jo we go nie mo gà bo wiem po zba wiaç sà dów ni˝ szej in stan cji pra wa do za -
da wa nia py taƒ pre ju dy cjal nych, chy ba ˝e py ta nie iden tycz nej tre Êci by ło
ju˝ skie ro wa ne do Try bu na łu przez sàd wy˝ szej in stan cji.18 W li te ra tu rze
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15 Wy rok ETS z 30.09.2003 r. w spra wie C -224/01, Ger hard Köbler v. Re pu blik Öster -
re ich, ECR 2003, s. I–10239.

16 Wy rok ETS z 13.06.2006 r. w spra wie C -173/03, Tra ghet ti del Me di ter ra neo SpA
v. Re pub bli ca Ita lia na, ECR, s. I–5177.

17 Wy rok ETS z 16.01.1974 r. w spra wie 166/73, Rhe inmühlen -Düssel dorf v. Ein fuhr -
-und Vor rats stel le für Ge tre ide und Fut ter mit tel. ECR 1974, s. 33. 

18 Wy rok ETS z 12.02.1974 r. w spra wie 146/73, Rhe inmühlen -Düssel dorf v. Ein fuhr -
-und Vor rats stel le für Ge tre ide und Fut ter mit tel, ECR, s. 139.



wy raê nie for mu ło wa ne sà przy tym po glà dy, ˝e sà dy ni˝ szej in stan cji po -
win ny „otrzy maç” wy kład ni´ pra wa wspól no to we go od Try bu na łu Spra -
wie dli wo Êci, a nie od sà du kra jo we go wy˝ szej in stan cji.19 Ta ka sy tu acja
ozna cza, ˝e wo je wódz kie sà dy ad mi ni stra cyj ne, któ re ma jà wàt pli wo Êci
w za kre sie in ter pre ta cji lub wa˝ no Êci pra wa unij ne go, mi mo wy kład ni
do ko na nej w tym za kre sie przez Na czel ny Sàd Ad mi ni stra cyj ny, mo gà
sa me wy stà piç z py ta niem pre ju dy cjal nym do Try bu na łu Spra wie dli wo -
Êci. De cy zja w tym za kre sie pod j´ ta przez sàd ad mi ni stra cyj ny (za rów -
no o skie ro wa niu py ta nia pre ju dy cjal ne go, jak i o od mo wie je go skie ro -
wa nia) po win na byç jed nak wy czer pu jà co uza sad nio na, w spo sób
umo˝ li wia jà cy ak cep ta cj´ ta kie go sta no wi ska przez stro ny po st´ po wa -
nia.20

W prak ty ce sà dy ad mi ni stra cyj ne cz´ sto od ma wia ły wy stà pie nia z py -
ta nia mi pre ju dy cjal ny mi, gdy wnio ski stron do ty czy ły de cy zji ad mi ni stra -
cyj nych wy da nych przed przy stà pie niem Pol ski do UE,21 wska zu jàc na
brak kom pe ten cji Try bu na łu do roz po zna wa nia spraw z te go okre su.22

Ze wzgl´ du na wy móg zgod no Êci de cy zji ad mi ni stra cyj nych z pra wem
obo wià zu jà cym w dniu ich wy da nia sà dy nie mo gły oce niaç skut ków de -
cy zji, pod j´ tych przed dniem ak ce sji, sto su jàc prze pi sy pra wa obo wià zu -
jà ce po dniu ak ce sji, mi mo ˝e oce ny tej do ko ny wa ły po dniu ak ce sji.23

W li te ra tu rze obok ta kie go po glà du po ja wi ły si´ jed nak sta no wi ska wska -
zu jà ce, ˝e w przy pad ku sy tu acji za ist nia łych przed 1 ma ja 2004 r., któ -
re wy war ły skut ki po tej da cie, do pusz czal ne by ło ich oce nia nie we dług
pra wa obo wià zu jà ce go w da cie ich re ali za cji, czy li po dniu ak ce sji.24

W tym za kre sie Try bu nał Spra wie dli wo Êci prze sà dził, ˝e do sta nów
fak tycz nych, któ re mia ły miej sce przed ak ce sjà da ne go paƒ stwa do Unii
Eu ro pej skiej, nie ma jà za sto so wa nia prze pi sy pra wa wspól no to we go.25

95

R.Ta la ga, Py ta nia pre ju dy cjal ne do Try bu na łu SprawiedliwoÊci UE...

19 R. Ostri han sky, Sàd pol ski a kom pe ten cje Try bu na łu Spra wie dli wo Êci Wspól not Eu -
ro pej skich do wy da wa nia orze czeƒ wst´p nych w: Pra wo pol skie a pra wo Unii Eu ro pej -
skiej, red. E. Pion tek, A. Za wadz ka, War sza wa 2003, s. 177.

20 Wy rok NSA z 21.10.2004 r., sygn. akt FSK 571/04.
21 Wy rok NSA z 22.05.2007 r., sygn. akt I GSK 1614/06; po sta no wie nie NSA

z 4.07.2007 r., sygn. akt I GSK 1651/05.
22 Wy ro ki NSA z 7.11.2005 r., sygn. akt I GSK 915/05 do 918/05; wy ro ki NSA

z 7.11.2005 r., sygn. akt 920/05 do 924/05; wy ro ki NSA z 22.11.2005 r., sygn. akt I GSK
1043/05 do 1048/05, 1064/05 do 1067/05; wy ro ki NSA z 13.12.2005 r., sygn. akt I GSK
1191/05 do 1196/05.

23 Wy rok NSA z 6.05.2005 r., sygn. akt GSK 168/05.
24 E. Ł´ tow ska, Glo sa do wy ro ku Na czel ne go Sà du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia 21 paê dzier -

ni ka 2004 r., sygn. akt FSK 571/04, „Orzecz nic two Sà dów Pol skich” z. 5/2005, s. 299.
25 Wy rok ETS z 10.01.2006 r. w spra wie C -302/04, Ynos kft v. János Var ga. Zbio ry

orzecz nic twa Try bu na łu Eu ro pej skie go 2006, s. I–371.



W kon se kwen cji sà dy kra jo we tych paƒstw nie ma jà obo wiàz ku kie ro -
waç w tym za kre sie py taƒ pre ju dy cjal nych do TS.26 O du ̋ ym zna cze niu
wska za ne go orze cze nia mo ̋ e Êwiad czyç fakt, ˝e w li te ra tu rze ak cen tu -
je si´, i˝ po win no byç jed na ko wo sto so wa ne we wszyst kich paƒ stwach
człon kow skich ja ko za sa da pra wa wspól no to we go. W prze ciw nym wy -
pad ku mo ̋ e bo wiem dojÊç do nie jed na ko we go trak to wa nia ta kich sa -
mych sy tu acji w po szcze gól nych paƒ stwach.27 Na grun cie pra wa pol -
skie go przy to czo ne sta no wi sko po twier dzi ło fun da men tal nà za sa d´
orzecz ni czà, we dług któ rej zda rze nie praw ne na le ̋ y oce niaç we dług sta -
nu praw ne go obo wià zu jà ce go w chwi li, gdy mia ło ono miej sce (tem pus
re git ac tum).28 Tym sa mym jed no cze Ênie usank cjo no wa na zo sta ła traf -
noÊç wcze Êniej szych roz strzy gni´ç wska zu jà cych na nie uza sad nio ne po -
wo ły wa nie si´ na prze pi sy Trak ta tu usta na wia jà ce go Wspól no t´ Eu ro -
pej skà w przy pad ku spraw za ła twia nych przez or ga ny ad mi ni stra cji przed
1 ma ja 2004 r.29

W wie lu spra wach sà dy ad mi ni stra cyj ne od ma wia ły rów nie˝ skie -
ro wa nia py ta nia pre ju dy cjal ne go po stwier dze niu, ˝e prze pi sy wspól -
notowe po wo ły wa ne przez stro n´ nie mia ły za sto so wa nia do roz po -
znawa nych spraw.30 Zda rza ły si´ rów nie˝ przy pad ki, kie dy sà dy
wska zy wa ły ja snoÊç za gad nieƒ praw nych pod nie sio nych przez stro ny31,
a tak ̋ e ich do sta tecz ne wy ja Ênie nie w orzecz nic twie unij ny m32 i stwier -
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26 S.L.Ka le da, Kom pe ten cja Eu ro pej skie go Try bu na łu Spra wie dli wo Êci do wy da nia
orze cze nia pre ju dy cjal ne go w spo rze do ty czà cym sy tu acji sprzed ak ce sji, „Eu ro pej ski
Prze glàd Sà do wy” nr 7/2006, s. 47.

27 N. Pół to rak, Py ta nia pre ju dy cjal ne sà dów pol skich do ty czà ce sta nów fak tycz nych
sprzed ak ce sji w: Py ta nie pre ju dy cjal ne..., op.cit., s. 282.

28 Wy rok SN z 25.07.1991 r., sygn. akt I PRN 34/91.
29 Wy rok NSA z 13.07.2004 r., sygn. akt GSK 302/04; wy rok NSA z 13.07.2004 r.,

sygn. akt GSK 292/04; wy rok NSA z 13.07.2004 r., sygn. akt GSK 293/04; wy rok NSA
z 13.07.2004 r., sygn. akt GSK 294/04; wy rok NSA z 13.07.2004 r., sygn. akt GSK 295/04;
wy rok NSA z 13.07.2004 r., sygn. akt GSK 296/04; wy rok NSA z 13.07.2004 r., sygn.
akt GSK 298/04; wy rok NSA z 13.07.2004 r., sygn. akt GSK 303/04.

30 Wy rok WSA w War sza wie z 10.12.2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 1167/07; wy rok WSA
w Rze szo wie z 22.07.2008 r., sygn. akt I SA/Rz 976/07; wy rok NSA z 21.01.2009 r., sygn.
akt I FSK 701/08; wy rok NSA z 3.06.2009 r., sygn. akt I FSK 475/08; wy rok NSA
z 25.09.2009 r., sygn. akt I FSK 702/08.

31 Wy rok WSA w Bia łym sto ku z 17.09.2007 r., sygn. akt II SA/Bk 421/07; wy rok WSA
w Bia łym sto ku z 13.11.2007 r., sygn. akt II SA/Bk 628/07. 

32 Wy rok WSA w War sza wie z 4.04.2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 2215/06; wy rok WSA
w Kiel cach z 28.12.2007 r., sygn. akt I SA/Ke 527/07; wy rok WSA we Wro cła wiu
z 26.08.2008 r., sygn. akt I SA/Wr 143/08.



dza ły, ˝e pod nie sio ne kwe stie nie wy ma ga jà skie ro wa nia py ta nia pre ju -
dy cjal ne go.33

Bar dzo cz´ sto wo je wódz kie sà dy ad mi ni stra cyj ne nie wy da wa ły
odr´b ne go po sta no wie nia od ma wia jà ce go skie ro wa nia py ta nia pre ju dy -
cjal ne go, lecz prze słan ki od mo wy za wie ra ły w uza sad nie niu wy ro ku roz -
strzy ga jà ce go spra w´.34 Stro nie po zo sta wa ła wi´c mo˝ li woÊç za kwe stio -
no wa nia ta kie go roz strzy gni´ cia w skar dze ka sa cyj nej od wy ro ku sà du
pierw szej in stan cji przez pod nie sie nie za rzu tu na ru sze nia ma te rial nego
pra wa wspól no to we go. W ta kich przy pad kach Na czel ny Sàd Ad mi ni stra -
cyj ny naj cz´ Êciej od ma wiał uwzgl´d nie nia wnio sku stro ny o skie ro wa -
nie py ta nia pre ju dy cjal ne go, gdy nie miał wàt pli wo Êci co do in ter pre ta -
cji i sto so wa nia pra wa eu ro pej skie go, a stro na nie wska za ła, ja kie
kon kret nie trud no Êci in ter pre ta cyj ne bu dzà po wo ła ne prze pi sy.35 Zgod -
nie z orzecz nic twem unij nym na stro nie cià ̋ y bo wiem obo wià zek pod -
nie sie nia za rzu tu na ru sze nia kon kret nych prze pi sów pra wa unij ne go,
gdy˝ „za sa da sku tecz no Êci nie na kła da na sàd obo wiàz ku pod nie sie nia
z urz´ du za rzu tu opar te go na pra wie wspól no to wym, nie za le˝ nie od je -
go zna cze nia dla wspól no to we go po rzàd ku praw ne go, je Êli stro ny ma jà
rze czy wi stà mo˝ li woÊç pod nie sie nia przed sà dem kra jo wym za rzu tu ma -
jà ce go pod sta wy w pra wie wspól no to wym”.36 W prak ty ce mia ły rów nie˝
miej sce przy pad ki, gdy NSA nie od no sił si´ w ogó le do kwe stii wnio sku
o skie ro wa nie py ta nia pre ju dy cjal ne go.37 Raz na to miast NSA nie po dzie -
lił sta no wi ska sà du pierw szej in stan cji, któ ry od mó wił skie ro wa nia py -
ta nia pre ju dy cjal ne go po stwier dze niu, ˝e kwe stia wła Êci wej wy kład ni
sto sow nych re gu la cji pra wo daw stwa unij ne go nie mia ła ˝ad ne go zna -
cze nia przy orze ka niu w roz po zna wa nej spra wie.38
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33 Wy rok WSA w Gdaƒ sku z 30.11.2008 r., sygn. akt I SA/Gd 288/07; wy rok WSA
w War sza wie z 17.04.2008 r., sygn. akt III SA/Wa 82/08; wy rok NSA z 10.12.2009 r.,
sygn. akt I FSK 1413/08; wy rok NSA z 13.10.2009 r., sygn. akt II FSK 636/08.

34 Wy rok NSA z 13.07.2004 r., sygn. akt GSK 292/04; wy rok NSA z 28.07.2004 r.,
sygn. akt GSK 311/04; wy rok NSA z 10.08.2004 r., sygn. akt GSK 319/04.

35 Wy rok NSA z 29.03.2007 r., sygn. akt II GSK 234/06; wy rok NSA z 18.12.2007 r.,
sygn. akt II GSK 288/07.

36 Wy rok ETS z 7.06.2007 r. w spra wach C -222/05, J. van der We erd oraz in ne, 
C -223/05 H. de Ro oy sr. oraz H. de Ro oy jr., C -224/05 Ma at schap H. en J. van’t Oever
oraz in ne, C -225/05 B.J.van Mid den dorp v. Mi ni ster van Land bo uw, Na tu ur en Vo ed -
sel kwa li te it. Zbio ry orzecz nic twa Try bu na łu Eu ro pej skie go 2007, s. I–4233. 

37 Wy rok NSA z 5.07.2007 r., sygn. akt II GSK 89/07; wy rok WSA w Lu bli nie
z 26.10.2007 r., sygn. akt I SA/Lu 468/07; wy rok WSA w Ło dzi z 14.02.2007 r., sygn.
akt I SA/Łd 1890/06.

38 Wy rok NSA z 16.09.2008 r., sygn. akt II OSK 821/08.



IV. Za gad nie nia zwià za ne z pro ce du rà 
wnie sie nia py ta nia pre ju dy cjal ne go

Prze pi sy pra wa unij ne go nie re gu lu jà szcze gó ło wo za sad i try bu
przed sta wia nia py taƒ pre ju dy cjal nych. Istot ne zna cze nie przy pi su je si´
w tym wzgl´ dzie No cie in for ma cyj nej Try bu na łu Spra wie dli wo Êci do ty -
czà cej skła da nia przez sà dy kra jo we wnio sków o wy da nie orze czeƒ w try -
bie pre ju dy cjal nym (In for ma tion No te on Re fe ren ces by Na tio nal
Courts for Pre li mi na ry Ru lings),39 opu bli ko wa nej w ofi cjal nym unij nym
pu bli ka to rze, oraz jej Uzu peł nie niu wy da ne mu w zwiàz ku z wej Êciem
w ˝y cie pil ne go try bu pre ju dy cjal ne go, ma jà ce go za sto so wa nie do ode -
słaƒ do ty czà cych prze strze ni wol no Êci, bez pie czeƒ stwa i spra wie dli wo -
Êci.40 Zgod nie z za sa dà au to no mii pro ce du ral nej paƒstw człon kow skich
szcze gó ło we ure gu lo wa nie tej ma te rii w pra wie kra jo wym na le ̋ y do
kom pe ten cji paƒstw człon kow skich.41 Mi mo to brak prze pi sów kra jo -
wych, któ re bez po Êred nio i kom plek so wo ure gu lo wa ły by pro ce du r´ skie -
ro wa nia py ta nia pre ju dy cjal ne go. Usta wa z 30 sierp nia 2002 r. – Pra -
wo o po st´ po wa niu przed sà da mi ad mi ni stra cyj ny mi 42 (da lej p.p.s.a.)
tak ̋ e nie za wie ra prze pi sów re gu lu jà cych pro ce du ry kie ro wa nia py taƒ
pre ju dy cjal nych do Try bu na łu Spra wie dli wo Êci, za wie ra na to miast
prze pi sy ma jà ce na ce lu za pew nie nie jed no li tej wy kład ni pra wa kra jo -
we go, to zna czy do ty czà ce in sty tu cji kie ro wa nia py taƒ praw nych do skła -
du po wi´k szo ne go Na czel ne go Sà du Ad mi ni stra cyj ne go. Mo˝ na od na -
leêç po glà dy do pusz cza jà ce od po wied nie sto so wa nie prze pi sów p.p.s.a.
do pro ce du ry przed sta wia nia py taƒ pre ju dy cjal nych w za kre sie nie ure -
gu lo wa nym w prze pi sach pra wa unij ne go.43 Z dru giej stro ny na tra fiç
mo˝ na na po glà dy nie uzna jà ce sto so wa nia do py taƒ pre ju dy cjal nych
prze pi sów p.p.s.a. do ty czà cych przed sta wia nia za gad nieƒ do roz strzy g -
ni´ cia skła do wi sied miu s´ dziów Na czel ne go Sà du Ad mi ni stra cyj ne go
ani prze pi sów re gu lu jà cych pro ce du r´ kie ro wa nia py taƒ do Try bu na łu
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39 Dz.Urz. UE, C 143, z 11.06.2005 r., s. 1.
40 Dz.Urz. UE, C 64, z 8.03.2008 r., s. 1.
41 A. Wró bel, Au to no mia pro ce du ral na paƒstw człon kow skich. Za sa da efek tyw no Êci

i za sa da efek tyw nej ochro ny sà do wej w pra wie Unii Eu ro pej skiej, „Ruch Praw ni czy,
Eko no micz ny i So cjo lo gicz ny” nr 1/2005, s. 35 i nast. 

42Dz.U. nr 153/2002, poz. 1270 ze zm.
43 A. Wró bel, Pod sta wo we pro ble my przed sta wia nia przez Na czel ny Sàd Ad mi ni stra -

cyj ny py taƒ praw nych Eu ro pej skie mu Try bu na ło wi Spra wie dli wo Êci, „Ze szy ty Na uko -
we Sà dow nic twa Ad mi ni stra cyj ne go” nr 1/2005, s. 37.

24 Z uwzgl´d nie niem za strze ̋ e nia po czy nio ne go w po przed nim przy pi sie.



Kon sty tu cyj ne go.44 W tym za kre sie po ja wia ły si´ rów nie˝ po my sły po -
dej mo wa nia od po wied nich czyn no Êci pro ce so wych w po st´ po wa niu sà -
do wo ad mi ni stra cyj nym, je dy nie w opar ciu o art. 20 Sta tu tu Eu ro pej skie -
go Try bu na łu Spra wie dli wo Êci, któ ry sta no wi o za wie sze niu po st´ po wa nia
kra jo we go w przy pad ku skie ro wa nia py ta nia pre ju dy cjal ne go. 

W do tych cza so wej prak ty ce pol skie sà dy ad mi ni stra cyj ne kie ro wa ły
py ta nia pre ju dy cjal ne w for mie po sta no wie nia, opie ra jàc si´ na art. 160
p.p.s.a., zgod nie z któ rym, je ̋ e li usta wa nie prze wi du je wy da nia wy ro -
ku, sàd wy da je orze cze nie w for mie po sta no wie nia. Kwe stia ta nie bu -
dzi wàt pli wo Êci, gdy˝ Try bu nał nie jest upraw nio ny do oce ny, czy py ta -
nie pre ju dy cjal ne zo sta ło skie ro wa ne zgod nie z prze pi sa mi pra wa
kra jo we go re gu lu jà cy mi or ga ni za cj´ sà dow nic twa i po st´ po wa nie sà do -
we.45 Jed no cze Ênie pra wo unij ne nie okre Êla jed no znacz nie skut ków
praw nych pod j´ cia po sta no wie nia o skie ro wa niu py ta nia pre ju dy cjal ne -
go dla ca łe go po st´ po wa nia kra jo we go, któ re go ono do ty czy. No ta in for -
ma cyj na sta no wi je dy nie, ˝e po st´ po wa nie mo ̋ e byç wstrzy ma ne (to be
stay ed), co mo ̋ e ozna czaç za rów no je go za wie sze nie, jak i od ro cze nie
wy da nia orze cze nia koƒ co we go w ro zu mie niu pra wa pol skie go.46 W prak -
ty ce wo je wódz kie sà dy ad mi ni stra cyj ne po wy da niu po sta no wie nia
o skie ro wa niu py ta nia pre ju dy cjal ne go za wie sza ły jed no cze Ênie po st´ -
po wa nie kra jo we do chwi li wy da nia roz strzy gni´ cia przez Try bu nał, po -
wo łu jàc si´ w tym za kre sie na art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgod nie z któ -
rym mo˝ na za wie siç po st´ po wa nie, je ̋ e li roz strzy gni´ cie spra wy za le ̋ y
od wy ni ku in ne go to czà ce go si´ po st´ po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, sà do -
wo ad mi ni stra cyj ne go, sà do we go lub przed Try bu na łem Kon sty tu cyj -
nym.47 Na to miast Na czel ny Sàd Ad mi ni stra cyj ny w ta kim przy pad ku za -
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44 M. Ku li kow ska, Pro ce du ra kie ro wa nia py taƒ pre ju dy cjal nych do Eu ro pej skie go Try -
bu na łu Spra wie dli wo Êci przez pol skie sà dy ad mi ni stra cyj ne, „Prze glàd Pra wa Eu ro pej -
skie go” nr 1/2/2006, s. 31.

45 Wy rok ETS z 14.01.1982 r. w spra wie 65/81, Fran ce sco Re ina i Le ti zia Re ina v. Lan -
de skre dit bank Ba den -Württem berg, ECR, s. 33; wy rok ETS z 3.03.1994 r., w spra wach
po łà czo nych C -332/92, C -333/92, C -335/92, Eu ri co Ita lia Srl, Viaz zo Srl i F & P SpA v.
En te Na zio na le Ri si, ECR, s. I–711; wy rok ETS z 5.06.1997 r. w spra wie C -105/94, Dit -
ta An ge lo Ce le sti ni v. Sa ar -Sekt kel le rei Fa ber GmbH & Co. KG, ECR, s. I–2971.

46 A. Wró bel, Pod sta wo we pro ble my przed sta wia nia przez Na czel ny Sàd..., op.cit., s. 49.
47 Po sta no wie nie WSA we Wro cła wiu z 22.12.2006 r., sygn. akt I SA/Wr 1238/06; po -

sta no wie nie WSA w Ło dzi z 15.02.2006 r., sygn. akt I SA/Łd 1089/05; po sta no wie nie
WSA w Kra ko wie z 17.05.2007 r., sygn. akt I SA/Kr 603/06; po sta no wie nie WSA w Bia -
łym sto ku z 27.06.2007 r., sygn. akt I SA/Bk 121/07; po sta no wie nie WSA we Wro cła wiu
z 3.10.2007 r., sygn. akt I SA/Wr 971/07; po sta no wie nie WSA w Po zna niu z 30.05.2008
r., sygn. akt I SA/Po 1756/07.



wie szał po st´ po wa nie, sto su jàc od po wied nio art. 124 § 1 pkt 5 p.p.s.a.,
zgod nie z któ rym sàd za wie sza po st´ po wa nie z urz´ du w ra zie skie ro -
wa nia w tym po st´ po wa niu py ta nia praw ne go do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go.48 W dok try nie zwra ca no jed nak uwa g´, ˝e ani art. 124 § 1 pkt
5, ani art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. nie mo gà byç pod sta wà za wie sze nia po -
st´ po wa nia w przy pad ku przed sta wie nia przez sàd ad mi ni stra cyj ny py -
ta nia pre ju dy cjal ne go.49 Z te go wzgl´ du po stu lo wa no uzu peł nie nie prze -
pi sów p.p.s.a. o pro ce du r´ kie ro wa nia py taƒ pre ju dy cjal nych przez sà dy
ad mi ni stra cyj ne.50 Z dru giej stro ny w li te ra tu rze pre zen to wa ny był po -
glàd, zgod nie z któ rym art. 234 TWE jest wy star cza jà cy, aby pol ski sàd
mógł zwró ciç si´ do Try bu na łu z py ta niem pre ju dy cjal nym, a do dat ko -
wa in ge ren cja usta wo daw cy kra jo we go mo ̋ e zmie niç tyl ko cha rak ter tej
in sty tu cji.51 Po dob ne sta no wi sko za jàł Na czel ny Sàd Ad mi ni stra cyj ny,
wska zu jàc, ˝e w po st´ po wa niu pre ju dy cjal nym za rów no for m´ roz strzy -
gni´ cia wnio sku stro ny o wy stà pie nie w spra wie wy da nia orze cze nia pre -
ju dy cjal ne go, jak i ewen tu al nà for m´ prze ka za nia spra wy okre Êla pro -
ce du ra kra jo wa, na to miast pod sta w´ praw nà dzia ła nia sà du w tym
wzgl´ dzie po win ny sta no wiç prze pi sy unij ne.52 Osta tecz nie usta wa
z 12 lu te go 2010 r. o zmia nie usta wy – Pra wo o ustro ju sà dów ad mi ni -
stra cyj nych oraz usta wy – Pra wo o po st´ po wa niu przed sà da mi ad mi ni -
stra cyj ny mi nada ła no we brzmie nie art. 124 §1 pkt 5 p.p.s.a., zgod nie
z któ rym sàd za wie sza po st´ po wa nie z urz´ du, je Êli przed sta wił w zwiàz -
ku z tym po st´ po wa niem py ta nie praw ne Try bu na ło wi Kon sty tu cyj ne -
mu oraz Try bu na ło wi Spra wie dli wo Êci Unii Eu ro pej skiej.53 W ten spo -
sób za mkni´ ta zo sta ła dys ku sja nad kwe stià wła Êci wej pod sta wy praw nej
za wie sze nia po st´ po wa nia sà do wo ad mi ni stra cyj ne go po skie ro wa niu py -
ta nia pre ju dy cjal ne go do TS. 
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48 Po sta no wie nie NSA z 31.07.2007 r., sygn. akt I FSK 1062/06; po sta no wie nie NSA
w War sza wie z 8.07.2008 r., sygn. akt II FSK 591/07; po sta no wie nie NSA w War sza wie
z 17.09.2008 r., sygn. akt II GSK 331/08.

49 S. Bier nat, Wpływ człon ko stwa Pol ski w Unii Eu ro pej skiej na pol skie sà dy, „Prze -
glàd Sà do wy” nr 11–12/2001, s. 16.

50 A. Wen t kow ska, Sà dow nic two pol skie w przed dzieƒ przy stà pie nia do Unii Eu ro -
pej skiej – spo strze ̋ e nia de le ge fe ren da w: Przy stà pie nie Pol ski do Unii Eu ro pej skiej.
Trak tat Ak ce syj ny i je go skut ki, red. S. Bier nat, S. Du dziak, M. Niedê wiedê, Kra ków
2003, s. 307 i nast.

51 M. Szpu nar, Wpływ człon ko stwa Pol ski w Unii Eu ro pej skiej na sà dow nic two – za -
gad nie nia wy bra ne w: Przy stà pie nie Pol ski do Unii Eu ro pej skiej. Trak tat Eu ro pej ski
i je go skut ki..., op.cit., s. 285–286.

52 Wy rok NSA z 21.10.2004 r., sygn. akt FSK 571/04, „Orzecz nic two Sà dów Pol skich”
nr 5/2005, s. 292. 

53Dz.U. nr 36/2010, poz. 196.



War to jesz cze zwró ciç uwa g´, ˝e wo je wódz kie sà dy ad mi ni stra cyj ne
w po sta no wie niu o skie ro wa niu py ta nia pre ju dy cjal ne go za wie ra ły jed -
no cze Ênie w sen ten cji punkt o za wie sze niu po st´ po wa nia sà do we go do
cza su roz po zna nia py ta nia. Brak jed no znacz nej od po wie dzi na py ta nie,
czy wła Êci wà for mà jest tu jed no dwu punk to we po sta no wie nie (je den
punkt do ty czà cy skie ro wa nia py ta nia, dru gi – za wie sze nia po sta no wie -
nia), czy te˝ dwa od dziel ne po sta no wie nia, któ re je dy nie ze wzgl´ dów
tech nicz nych by ły do tych czas łà czo ne w jed nym orze cze niu. Wàt pli wo -
Êci w tym za kre sie mo gà po ja wiaç si´ w przy pad ku orze cze nia wy da ne -
go przez wo je wódz ki sàd ad mi ni stra cyj ny, któ re mo ̋ e byç za skar ̋ a ne
w sy tu acjach wska za nych w usta wie oraz w przy pad kach enu me ra tyw -
nie wy mie nio nych w art. 194 p.p.s.a., wÊród któ rych znaj du je si´ po sta -
no wie nie o za wie sze niu po st´ po wa nia, ale nie ma przy czy ny za wie sze -
nia, ja kà jest po sta no wie nie o skie ro wa niu py ta nia pre ju dy cjal ne go. 

W li te ra tu rze wska zu je si´, ˝e sàd wy˝ szej in stan cji, roz pa tru jàc za -
˝a le nie na po sta no wie nie o za wie sze niu po st´ po wa nia w oma wia nej sy -
tu acji, b´ dzie rów nie˝ roz pa try wał za sad noÊç skie ro wa nia py ta nia pre -
ju dy cjal ne go. Je dy nà przy czy nà, dla któ rej po st´ po wa nie zo sta ło
za wie szo ne, jest bo wiem wła Ênie zwró ce nie si´ z tym py ta niem do Try -
bu na łu Spra wie dli wo Êci.54 Nie brak rów nie˝ gło sów, ˝e w tym za kre sie
„in ge ren cja sà dów od wo ław czych w de cy zje sà dów ni˝ szej in stan cji po -
win na byç bar dzo ogra ni czo na i do ty czyç tyl ko tych sy tu acji, w któ -
rych zwró ce nie si´ z py ta niem do Try bu na łu jest w spo sób oczy wi sty
bez za sad ne i zmie rza do zb´d ne go prze dłu ̋ e nia po st´ po wa nia”.55 War -
to jed nak zwró ciç uwa g´ na brzmie nie art. 267 TFUE, któ ry sta no wi
bez po Êred nià pod sta w´ dla sà dów ni˝ sze go stop nia do wy st´ po wa nia z py -
ta nia mi pre ju dy cjal ny mi. Otó˝ nie wy ni ka z nie go w ˝a den spo sób, aby
mo˝ li we by ło ogra ni cze nie upraw nieƒ sà dów kra jo wych do wy st´ po wa -
nia z py ta nia mi do TS przez pod da nie kon tro li sà du wy˝ szej in stan cji
pro ce du ry pre ju dy cjal nej w myÊl pra wa kra jo we go. W tej sy tu acji, ze
wzgl´ du na za sa d´ pierw szeƒ stwa pra wa unij ne go przed kra jo wym, na -
le ̋ a ło by wy klu czyç ja kie kol wiek for my kon tro li po sta no wie nia o skie ro -
wa niu py ta nia pre ju dy cjal ne go wy da ne go przez sàd ni˝ szej in stan cji przez
sàd wy˝ szej in stan cji, tym bar dziej ˝e nie wska zu jà na ta kie roz wià za -
nie ̋ ad ne prze pi sy kra jo we. Po nad to na le ̋ a ło by wy raê nie od dzie laç kwe -
stie mo˝ li wo Êci za skar ̋ e nia po sta no wie nia o za wie sze niu po st´ po wa nia
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54 M. Szpu nar, Pro ce du ra pre ju dy cjal na z per spek ty wy unor mo waƒ ko dek su po st´ -
po wa nia cy wil ne go oraz pra wa o po st´ po wa niu przed sà da mi ad mi ni stra cyj ny mi w: Py -
ta nie pre ju dy cjal ne..., op.cit., s. 208–209.

55 M. Szpu nar, Wpływ człon ko stwa Pol ski w Unii Eu ro pej skiej..., op.cit., s. 290.



ze wzgl´ du na wy stà pie nie z py ta niem pre ju dy cjal nym, co jest do pusz -
czal ne we dług p.p.s.a., od bra ku pod staw do za skar ̋ e nia po sta no wie nia
o skie ro wa niu py ta nia pre ju dy cjal ne go, któ re jest bez po Êred nim ak tem
ko mu ni ka cji sà du kra jo we go roz po zna jà ce go spra w´ z Try bu na łem
Spra wie dli wo Êci w kwe stii pra wa unij ne go.

W przy pad ku skie ro wa nia py ta nia pre ju dy cjal ne go do TS in ne sà dy
kra jo we cz´ sto za wie sza ły po st´ po wa nie w spra wach, w któ rych po ja wi -
ły si´ ta kie sa me wàt pli wo Êci do ty czà ce pra wa unij ne go.56 Ta prak ty ka
mia ła miej sce w du ̋ ej mie rze po skie ro wa niu py taƒ pre ju dy cjal nych
przez WSA w War sza wie 57 i WSA w Ło dzi.58 Je Êli jed nak sto so wa nie da -
ne go prze pi su w opi nii in ne go sà du kra jo we go nie wy wo łu je wàt pli wo -
Êci, mo˝ li we jest roz strzy gni´ cie me ry to rycz ne spra wy, mi mo to czà ce go
si´ po st´ po wa nia pre ju dy cjal ne go. Ta ka sy tu acja mia ła miej sce dla przy -
kła du po wy stà pie niu z py ta niem pre ju dy cjal nym w kwe stii do dat ko we -
go zo bo wià za nia po dat ko we go. Trze ba jed nak pod kre Êliç, ˝e ta kie roz -
wià za nie po win no byç sto so wa ne wy jàt ko wo, w sy tu acji gdy sàd jest
prze ko na ny, ˝e uzy ska nie orze cze nia pre ju dy cjal ne go nie jest ko niecz -
ne dla roz po zna nia spra wy.59

˚a den pol ski sàd ad mi ni stra cyj ny nie za wie sił jed nak do tàd po st´ -
po wa nia ze wzgl´ du na py ta nie pre ju dy cjal ne skie ro wa ne przez sàd z in -
ne go paƒ stwa człon kow skie go. War to przy po mnieç, ˝e mo gło do te go
dojÊç w kwe stii bra ku pu bli ka cji roz po rzà dze nia wspól no to we go w j´ -
zyku paƒ stwa człon kow skie go.60 Z pro ble mem tym pol skie sà dy ad -
ministra cyj ne ze tkn´ ły si´ w 2005 i 2006 r. i zaj mo wa ły ró˝ ne sta no -
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56 Po sta no wie nie NSA z 5.05.2008 r., sygn. akt I FSK 483/08; po sta no wie nie WSA
we Wro cła wiu z 25.06.2008 r., sygn. akt I SA/Wr 281/08; po sta no wie nie WSA w War -
sza wie z 27.11.2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1542/08; po sta no wie nie WSA w Kra ko wie
z 26.11.2008 r., sygn. akt I SA/Kr 339/08; po sta no wie nie WSA w Lu bli nie z 6.06.2008
r., sygn. akt I SA/Lu 182/08.

57 Po sta no wie nie NSA z 11.10.2006 r., sygn. akt I FSK 1060/05; po sta no wie nie WSA
w War sza wie z 20.09.2005 r., sygn. akt I FSK 794/05.

58 Po sta no wie nie WSA w Lu bli nie z 23.06.2006 r., sygn. akt I SA/Lu 611/05. Ze wzgl´ -
du na skie ro wa ne przez WSA w Ło dzi py ta nie pre ju dy cjal ne w nie któ rych spra wach
obie stro ny po st´ po wa nia zgod nie wno si ły o za wie sze nie po st´ po wa nia, np. po sta no wie -
nie WSA w Gli wi cach z 25.05.2006 r., sygn. akt I SA/G1 24/06.

59 Wy rok WSA w Olsz ty nie z 29.10.2008 r., sygn. akt I SA/Ol 393/08; wy rok WSA
w Rze szo wie z 13.05.2008 r., sygn. akt I SA/Rz 284/08.

60 S.Bier nat, Zna cze nie nie pu bli ko wa nych wspól no to wych ak tów praw nych dla or -
ga nów i sà dów ad mi ni stra cyj nych w: Ra tio est ani ma le gis. Ksi´ ga pa miàt ko wa ku czci
pro fe so ra Ja nu sza Trzciƒ skie go, red. J.Gó ral,R.Hau ser, J.Re pel, M.Zirk -Sa dow ski, War -
sza wa 2007, s. 365. 



wiska, ale ˝a den nie zde cy do wał si´ wy stà piç z py ta niem pre ju dy cjal -
nym.61 Od wa ̋ ył si´ na to do pie ro je den z sà dów cze skich.62 Wy da ne roz -
strzy gni´ cie Try bu na łu ze wzgl´ du na roz po zna wa nà treÊç do ty czy ło na -
to miast wszyst kich no wych paƒstw człon kow skich UE, za pew nia jàc ich
oby wa te lom peł nà ochro n´ w Êwie tle pra wa unij ne go, na rów ni z oby -
wa te la mi sta rych paƒstw człon kow skich.63

5. Za si´g i sku tek orze czeƒ in ter pre ta cyj nych TS

Roz strzy gni´ cia pre ju dy cjal ne Try bu na łu Spra wie dli wo Êci sà wià ̋ à -
ce dla sà du wy st´ pu jà ce go z py ta niem oraz dla in nych sà dów kra jo wych
i za gra nicz nych w za kre sie in ter pre ta cji prze pi sów unij nych. Za si´g wy -
wo ły wa nych skut ków praw nych nie zo stał jed nak jed no znacz nie spre -
cy zo wa ny, co jest przy czy nà spo rów dok try nal nych.64 Nie mniej jed nak
głów nym za da niem Try bu na łu Spra wie dli wo Êci w ra mach po st´ po wa -
nia pre ju dy cjal ne go jest do star cze nie sà dom kra jo wym wszyst kich ele -
men tów wy kład ni pra wa unij ne go, któ re mo gà byç po moc ne w do ko na -
niu oce ny zgod no Êci pra wa kra jo we go z ure gu lo wa nia mi eu ro pej ski mi.65

In ter pre ta cja pra wa unij ne go ogra ni cza si´ wi´c do wy ja Ênie nia i zde fi -
nio wa nia za si´ gu i zna cze nia prze pi su te go pra wa, tak jak po wi nien on
byç ro zu mia ny i sto so wa ny od chwi li wej Êcia w ˝y cie. Orze cze nia pre -
ju dy cjal ne TS ma jà za tem cha rak ter de kla ra to ryj ny i wy wo łu jà skut ki ex
tunc, co ozna cza, ˝e ujaw nio na in ter pre ta cja pra wa sta je si´ in te gral nà
cz´ Êcià in ter pre to wa ne go prze pi su z mo cà wstecz nà. Obo wià zek sto so -
wa nia tak in ter pre to wa ne go prze pi su do ty czy za tem sy tu acji praw nych
po wsta łych przed wy da niem orze cze nia pre ju dy cjal ne go.66 W wy jàt ko -
wych sy tu acjach orze cze nia wst´p ne mo gà jed nak wy wo ły waç skut ki

103

R.Ta la ga, Py ta nia pre ju dy cjal ne do Try bu na łu SprawiedliwoÊci UE...

61 Wy rok WSA w Byd gosz czy z 20.07.2005 r., sygn. akt I SA/Bd 275/05; wy rok WSA
w Gdaƒ sku z 22.03.2006 r., sygn. akt III SA/Gd 585/05.

62 Wy rok ETS z 11.12.2007 r. w spra wie C -161/06 Sko ma – Lux sro v. Celní fiedi tel -
ství Olo mo uc, Zbio ry Orzecz nic twa Try bu na łu Eu ro pej skie go 2007, s. I–10841. 

63 R.Hau ser, R.Ta la ga, Pu bli ka cja roz po rzà dzeƒ WE w j´ zy ku kra jo wym a ich sto so -
wa nie przez sà dy ad mi ni stra cyj ne, „Eu ro pej ski Prze glàd Sà do wy” nr 2/2009, s. 4–11.

64 P.Dà brow ska, Skut ki orze cze nia wst´p ne go Eu ro pej skie go Try bu na łu Spra wie dli -
wo Êci, War sza wa 2003, s. 90–91; A. Wilk, Skut ki orze cze nia wst´p ne go, „Prze glàd Pra -
wa Eu ro pej skie go” nr 1/2/2006, s. 58–72.

65 Wy rok ETS z 11.10.2007 r. w spra wie C -443/06, Eri ka Wal traud Il se Hol l mann
v. Fa zen da Públi ca, Zbio ry orzecz nic twa Try bu na łu Eu ro pej skie go 2007, s. I–8491. 

66 A.Ar null, The Eu ro pe an Union and its Co urt of Ju sti ce, Oxford 2006, s. 88.



ex nunc, czy li do ty czyç je dy nie przy szłych zda rzeƒ praw nych, po wy da -
niu orze czeƒ przez Try bu nał.67 Ogra ni cze nie tem po ral ne skut ku orze -
czeƒ w za kre sie in ter pre ta cji pra wa unij ne go nie do ty czy jed nak w tym
przy pad ku osób, któ re kwe stio no wa ły wcze Êniej szy spo sób ro zu mie nia
prze pi sów unij nych, a ich spra wy by ły za wi słe w mo men cie wy da nia orze -
cze nia przez TS. Oso by te mo gà bo wiem po wo ły waç si´ na orze cze nie
in ter pre ta cyj ne z mo cà ex tunc, pod czas gdy dla wszyst kich in nych dzia -
ła ono tyl ko na przy szłoÊç.68

6. Wy ko na nie orze czeƒ ETS w prak ty ce 
sà dów ad mi ni stra cyj nych

Od dziel ne za gad nie nie sta no wi na to miast prak ty ka sto so wa nia przez
sà dy kra jo we orze czeƒ Try bu na łu Spra wie dli wo Êci wy da nych na sku tek
py taƒ pre ju dy cjal nych. Od mo men tu przy stà pie nia Pol ski do Unii Eu ro -
pej skiej sà dy ad mi ni stra cyj ne skie ro wa ły do Try bu na łu Spra wie dli wo Êci
Unii Eu ro pej skiej 20 py taƒ pre ju dy cjal nych (w tym dzie wi´ç zło ̋ y ły wo -
je wódz kie sà dy ad mi ni stra cyj ne).69 Mi mo dłu gie go okre su ocze ki wa nia na
roz po zna nie spra wy, któ ry wy no si oko ło 20 mie si´ cy, sà dy ad mi ni stra cyj -
ne co raz cz´ Êciej de cy du jà si´ ko rzy staç z pro ce du ry py taƒ pre ju dy cjal -
nych, głów nie ze wzgl´ du na wàt pli wo Êci do ty czà ce zgod no Êci pol skich
prze pi sów po dat ko wych z unij ny mi.70 Pierw sze py ta nia w tym za kre sie
skie ro wa ne przez pol skie sà dy ad mi ni stra cyj ne zo sta ły ju˝ me ry to rycz nie
roz po zna ne przez Try bu nał, któ ry tyl ko w jed nym przy pad ku uznał si´ za
nie wła Êci wy do udzie le nia od po wie dzi w spor nym te ma cie.71

Sà dy ad mi ni stra cyj ne za sto so wa ły si´ do wy tycz nych za war tych
w orze cze niach Try bu na łu w spra wach roz pa try wa nych na grun cie pra -
wa kra jo we go.72 Dla przy kła du wy kład nia przy j´ ta w spra wie Kraw czyƒ -
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67 K.Le na erts, D.Arts, I.Ma se lis, Pro ce du re Law of the Eu ro pe an Union, Lon dyn 2006,
s. 457. 

68 T.T.Kon ce wicz, B.Ri sch ka, Wspól no to wa in ter pre ta cja. Ja ki za si´g i sku tek?, „Pa -
le stra” nr 7–8/2009, s. 216.

69 Tek sty wszyst kich py taƒ pre ju dy cjal nych skie ro wa nych przez pol skie sà dy ad mi ni -
stra cyj ne znaj du jà si´ na stro nie: www.nsa.gov.pl.

70 E.Mich na, Orzecz nic two sà dów ad mi ni stra cyj nych w za kre sie py taƒ pre ju dy cjal -
nych, „Ze szy ty Na uko we Sà dow nic twa Ad mi ni stra cyj ne go” nr 6/2008, s. 58.

71 Po sta no wie nie ETS z 6.03.2007 r. w spra wie C -168/06, Ce ra mi ka Pa ra dy˝ Sp. z o.o.
v. Dy rek tor Izby Skar bo wej w Ło dzi, Zbio ry orzecz nic twa Try bu na łu Eu ro pej skie go 2007,
s. I–29. 

72 In for ma cja o dzia łal no Êci sà dów ad mi ni stra cyj nych w 2008 r., War sza wa 2009, s.286



ski 73 zo sta ła za sto so wa na przez sàd ad mi ni stra cyj ny w spra wie sa mo -
cho dów oso bo wych opo dat ko wa nych w kra ju ja ko no we, sprze da wa nych
na st´p nie ja ko u˝y wa ne po ro ku na st´ pu jà cym po ro ku pro duk cji, któ -
re nie za sad nie ob ło ̋ o no po dat kiem ak cy zo wym. Na ru szo no tym sa mym
art. 90 TWE, sprze da˝ na st´ po wa ła bo wiem ju˝ po pierw szej re je stra -
cji sa mo cho dów na te ry to rium kra ju, po win na wi´c byç wol na od po -
dat ku ak cy zo we go zwià za ne go z re je stra cjà.74 W tej spra wie sàd pod kre -
Êlił, ˝e dla usta le nia do kład nej ska li dys kry mi na cji ko niecz ne jest
zba da nie przez or ga ny po dat ko we rze czy wi stej wy so ko Êci tzw. re zy du al -
nej kwo ty po dat ku za war te go w war to Êci (ce nie sprze da ̋ y) po dob nych
u˝y wa nych sa mo cho dów, za re je stro wa nych wcze Êniej w Pol sce.

In ter pre ta cja pra wa unij ne go przy j´ ta przez TS w spra wie So snow -
ska,75 za sto so wa na przez sàd, któ ry wy stà pił z py ta niem pre ju dy cjal nym,
sta ła si´ jed no cze Ênie pod sta wà do orze ka nia dla in nych sà dów ad mi ni -
stra cyj nych. W jed nym z ta kich przy pad ków sàd pod kre Êlił, ˝e or ga ny
po dat ko we mia ły obo wià zek orzec zwrot po dat ni ko wi nad wy˝ ki po dat ku
od to wa rów i usług, we dług za sad okre Êlo nych w art. 87 usta wy z 11 mar -
ca 2004 r. o po dat ku od to wa rów i usłu g76 (da lej u.p.t.u.), ze wzgl´ du
na art. 183 Dy rek ty wy Ra dy nr 2006/112/WE z 28 li sto pa da 2006 r.,
w spra wie wspól ne go sys te mu po dat ku od war to Êci do da nej,77 obo wià -
zu jà cej od 1 stycz nia 2007 r.78 W in nej spra wie sàd pod kre Êlił na to miast,
˝e or gan po dat ko wy, oce nia jàc pra wi dło woÊç zło ̋ o nej de kla ra cji za ma -
rzec 2007 r., mi mo nie do peł nie nia wa run ków wska za nych w art. 97 ust.
6 u.p.t.u., z uwa gi na sprzecz noÊç prze pi su art. 97 ust. 5 u.p.t.u. z pra -
wem wspól no to wym, po wi nien uwzgl´d niç, ˝e stro na mia ła pra wo do
otrzy ma nia zwro tu ró˝ ni cy po dat ku VAT na za sa dach ogól nych.79

Po roz po zna niu przez Try bu nał Spra wie dli wo Êci spra wy Ma go ora,80

w któ rej skie ro wa ne by ło py ta nie pre ju dy cjal ne, sàd ad mi ni stra cyj ny
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473 Wy rok ETS z 17.07.2008 r. w spra wie C -426/07, Da riusz Kraw czyƒ ski v. Dy -
rektor Izby Cel nej w Bia łym sto ku, Zbio ry orzecz nic twa Try bu na łu Eu ro pej skie go 2008,
s. I–6021.

74 Wy rok WSA w Bia łym sto ku z 26.09.2008 r., sygn. akt I SA/Bk 315/08.
75 Wy rok ETS z 10.07.2008 r. w spra wie C -25/07, Ali cja So snow ska v. Dy rek tor Izby

Skar bo wej we Wro cła wiu OÊro dek Za miej sco wy w Wał brzy chu, Zbio ry orzecz nic twa Try -
bu na łu Eu ro pej skie go 2007, s. I–5129.

76 Dz.U. nr 54/2004, poz. 535 ze zm.
77 Dz.Urz. UE, L 347, z 11.12.2006 r., s. 1.
78 Wy rok WSA w Byd gosz czy z 2.10.2008 r., sygn. akt I SA/Bk 187/08.
79 Wy rok WSA w Gdaƒ sku z 14.10.2008 r., sygn. akt I SA/Gd 271/08.
80 Wy rok ETS z 22.12.2008 r. w spra wie C -414/07, Ma go ora Sp. z o.o. v. Dy rek tor

Izby Skar bo wej w Kra ko wie, nie publ.



uznał, ˝e w kon se kwen cji prze kro cze nia przez paƒ stwo pol skie gra nic
do pusz czal nych ogra ni czeƒ, wy zna czo nych przez art. 17 ust. 6 Dy rek -
ty wy 77/388/EWG z 17 ma ja 1977 r. w spra wie har mo ni za cji usta wo -
daw stwa paƒstw człon kow skich w od nie sie niu do po dat ków ob ro to wy -
ch81 (tzw. VI Dy rek ty wy VAT), od 1 ma ja 2004 r. nie ma jà za sto so wa nia
wszel kie okre Êlo ne w pra wie kra jo wym ogra ni cze nia w od li cza niu od po -
dat ku kosz tów za ku pu pa li wa do sa mo cho dów wy ko rzy sty wa nych w dzia -
łal no Êci opo dat ko wa nej po dat kiem od to wa rów i usług. W szcze gól no Êci
nie ma w ca ło Êci za sto so wa nia obo wià zu jà cy obec nie (tj. w brzmie niu
z 22 sierp nia 2005 r.) art. 88 ust. 1 pkt 3 w zwiàz ku z art. 86 ust. 3 usta -
wy o VAT.82 Jed na ze stron nie zgo dzi ła si´ jed nak z przy j´ tà w spra wie
ar gu men ta cjà i wnio sła skar g´ ka sa cyj nà, a tym sa mym spór nie zo stał
pra wo moc nie za koƒ czo ny.83 Skład orze ka jà cy NSA zde cy do wał si´ przed -
sta wiç do roz po zna nia skła do wi sied miu s´ dziów NSA za gad nie nie praw -
ne bu dzà ce po wa˝ ne wàt pli wo Êci: „Czy w Êwie tle wy ro ku TS w spra wie
Ma go ora sàd ad mi ni stra cyj ny, przy oce nie na ru sze nia za sa dy sta ło Êci
okre Êlo nej w art. 17 ust´p 6 aka pit 2 VI Dy rek ty wy VAT, po wi nien
uwzgl´d niaç nor my ogra ni cza jà ce pra wo do od li cze nia po dat ku na li -
czo ne go z ty tu łu wy dat ków zwià za nych z eks plo ata cjà sa mo cho dów wy -
ni ka jà ce z prze pi sów usta wy z 8 stycz nia 1993 r. o po dat ku od to wa -
rów i usług oraz o po dat ku ak cy zo wym,84 obo wià zu jà cej do 30 kwiet nia
2004 r., czy te˝ po wi nien uznaç, ˝e na ru sze nie tej za sa dy skut ku je bra -
kiem ogra ni czeƒ w za kre sie mo˝ li wo Êci sto so wa nia pra wa do od li cze -
nia po dat ku na li czo ne go w przy pad ku wy dat ków zwià za nych z eks plo -
ata cjà ka˝ de go sa mo cho du?”.85 Ten przy kład do wo dzi, ̋ e nie kie dy, mi mo
orze cze nia pre ju dy cjal ne go w za kre sie pra wa unij ne go, zmie nia jà cy si´
w spra wie stan pra wa kra jo we go do dat ko wo wpły wa na po ziom jej skom -
pli ko wa nia. Mo ̋ e to po wo do waç pro ble my ze sto so wa niem orze czeƒ TS
przy roz po zna wa niu spraw na grun cie kra jo wym.86 W tym przy pad ku
teo re tycz nie nie jest rów nie˝ wy klu czo ne ta kie roz wià za nie, ˝e sàd doj -
dzie do wnio sku, i˝ orze cze nie roz strzy ga jà ce py ta nie pre ju dy cjal ne nie
za wie ra od po wie dzi na py ta nia, któ re zo sta ły za da ne, a wów czas mo ̋ e
zwró ciç si´ z tym sa mym za gad nie niem lub py ta niem uzu peł nia jà cym
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81 Dz.Urz. UE, L 145, z 13.06.1977 r., s. 1–40; Dz.Urz. UE, pol skie wyd. spec., rozdz. 9,
t. 1, s. 23.

82 Wy rok WSA w Kra ko wie z 3.04.2009 r., sygn. akt I SA/Kr 147/09.
83 Spra wa za re je stro wa na w NSA pod sy gna tu rà akt I FSK 1099/09. 
84Dz.U. nr 11/1993, poz. 50 ze zm.
85 Po sta no wie nie NSA z 24.06.2010 r., sygn. akt I FSK 1099/09.
86 D. Mià sik, Spra wa wspól no to wa przed sà dem kra jo wym, „Eu ro pej ski Prze glàd Sà -

do wy” nr 9/2008, s. 17.



do Try bu na łu w ce lu uzy ska nia wy ja Ênie nia lub wy kład ni po przed nie go
orze cze nia w tej sa mej spra wie.87 Ta kà sy tu acj´ na le ̋ y jed nak roz pa try -
waç tyl ko hi po te tycz nie, gdy˝ w prak ty ce zda rza si´ to bar dzo rzad ko.
Z dru giej stro ny nie mo˝ na prze wi dzieç sta no wi ska Try bu na łu, któ ry po -
wa gà swo jej wcze Êniej szej in ter pre ta cji mo ̋ e ta kie ko lej ne py ta nie uczy -
niç bez przed mio to wym. Szcze gól nie, ˝e prze sła niem dla sà dów i or ga -
nów ad mi ni stra cji ma byç po wszech ny za si´g obo wià zy wa nia orze czeƒ
w za kre sie in ter pre ta cji w ra mach sys te mu opar te go na au to ry te cie spraw
ju˝ roz strzy gni´ tych.88

Ko lej nym przy kła dem za sy gna li zo wa ne go pro ble mu sà roz strzy gni´ -
cia sà dów ad mi ni stra cyj nych do ty czà ce od mo wy stwier dze nia nad pła ty
w po dat ku ak cy zo wym z ty tu łu we wnàtrz w spól no to we go na by cia sa mo -
cho du, w Êwie tle orze cze nia ETS w spra wie Brze ziƒ ski.89 W tym za kre -
sie WSA w Bia łym sto ku nie miał wàt pli wo Êci, ˝e art. 80 ust. 1 usta wy
z 23 stycz nia 2004 r. o po dat ku ak cy zo wy m90 oraz § 7 ust. 2 roz po rzà -
dze nia mi ni stra fi nan sów z 22 kwiet nia 2004 r. w spra wie ob ni ̋ e nia sta -
wek po dat ku ak cy zo we go 91 nie uwzgl´d nia jà za sad wy ni ka jà cych z art.
90 TWE w za kre sie kwo ty po dat ku na kła da ne go na sa mo cho dy oso bo -
we star sze ni˝ dwa la ta, na by te w in nym paƒ stwie człon kow skim UE,
a po wsta ła w ten spo sób sprzecz noÊç po win na byç roz strzy gni´ ta zgod -
nie z za sa dà pierw szeƒ stwa i bez po Êred nie go sto so wa nia prze pi sów pra -
wa wspól no to we go.92 Roz bie˝ no Êci in ter pre ta cyj ne na tle wska za ne go
orze cze nia TS wy stà pi ły na to miast w WSA w Gdaƒ sku. Cz´Êç skła dów
orze ka jà cych uzna ła za pra wi dło wy po glàd or ga nów po dat ko wych, ˝e
pod sta wà do od li cze nia wy so ko Êci po dat ku ak cy zo we go w od nie sie niu
do po jaz du na by te go za gra ni cà ma byç re zy du al na kwo ta po dat ku, za -
war ta w war to Êci ryn ko wej po dob ne go sa mo cho du ku pio ne go i za re je -
stro wa ne go w kra ju, a wy so koÊç nad pła ty ma sta no wiç ró˝ ni ca mi´ dzy
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87 Wy rok ETS z 11.03.1980 r. w spra wie 104/79, Pa squ ale Fo glia v. Ma riel la No vello
(no.1), ECR 1980, s. 745; wy rok ETS z 16.12.1981 r. w spra wie 244/80, Pa squ ale Foglia
v. Ma riel la No vel lo (no. 2), ECR 1981, s. 3045.

88 T.T.Kon ce wicz, Za sa da ju rys dyk cji po wie rzo nej Try bu na łu Spra wie dli wo Êci Wspól -
not Eu ro pej skich. O ju rys dyk cyj nych gra ni cach i wy bo rach w „dy na micz nej wspól no -
cie pra wa”, War sza wa–Kra ków 2009, s. 166. 

89 Wy rok ETS z 18.01.2007 r., w spra wie C -313/05, Ma ciej Brze ziƒ ski v. Dy rek tor
Izby Cel nej w War sza wie, Zbio ry orzecz nic twa Try bu na łu Eu ro pej skie go 2007, s. I–513.

90Dz.U. nr 29/2004, poz. 257 ze zm.
91Dz.U. nr 87/2004, poz. 825 ze zm.
92 Wy rok WSA w Bia łym sto ku z 10.01.2008 r., sygn. akt I SA/Bk 588/07; wy rok WSA

w Bia łym sto ku z 9.04.2008 r., sygn. akt I SA/Bk 103/08; wy rok WSA w Bia łym sto ku
z 9.04.2008 r., sygn. akt I SA/Bk 104/08; wy rok WSA w Bia łym sto ku z 25.06.2008 r.,
sygn. akt I SA/Bk 138/08.



po dat kiem za pła co nym przez po dat ni ka a po dat kiem za war tym w war -
to Êci po dob ne go sa mo cho du na by te go w Pol sce.93 Na to miast in ne skła -
dy orze ka jà ce przyj mo wa ły, ˝e ta ki spo sób na li cze nia na le˝ no Êci nad pła -
ty po zo sta je w sprzecz no Êci z prze pi sa mi za rów no pra wa wspól no to we go,
jak i pol skie go. Okre Êle nie wy so ko Êci nad pła ty po win no si´ bo wiem od -
by waç przez po rów na nie wy so ko Êci po dat ku uisz czo ne go przez po dat ni -
ka z wy so ko Êcià po dat ku na le˝ ne go, ob li czo ne go przy za sto so wa niu ta -
kiej staw ki po dat ko wej jak dla po rów ny wal nych sa mo cho dów na by tych
w kra ju, a nie ryn ko wej war to Êci sa mo cho du.94 Ten po glàd zo stał za ak -
cep to wa ny przez NSA, któ ry od da lił wnie sio nà w tej spra wie skar g´ ka -
sa cyj nà.95

Wàt pli wo Êci in ter pre ta cyj ne nie po wsta ły na to miast w zwiàz ku ze sto -
so wa niem orze cze nia ETS w spra wie K -196 w za kre sie usta le nia za le głe -
go po dat ku od to wa rów i usług oraz na ło ̋ e nia do dat ko we go zo bo wià za -
nia po dat ko we go. Sta ło si´ tak ze wzgl´ du na fakt, ˝e z py ta niem
pre ju dy cjal nym wy stà pił Na czel ny Sàd Ad mi ni stra cyj ny, któ ry, roz po zna -
jàc spra w´, usta lił wła Êci wà wy kład ni´ pra wa kra jo we go w Êwie tle orze -
cze nia pre ju dy cjal ne go. 

W swo im roz strzy gni´ ciu NSA orze kał w dwóch kwe stiach. Po pierw -
sze, stwier dził, ˝e art. 1 pkt. 12 usta wy z 19 wrze Ênia 2007 r.97 wpro wa -
dził od 1 stycz nia 2008 r. no we li za cj´ art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u., któ -
ry w okre sie od 1 czerw ca 2005 r. do koƒ ca 2007 był nie zgod ny z art.
17 VI Dy rek ty wy VAT.98 Tym sa mym je go do sto so wa nie do pra wa wspól -
no to we go wy klu cza mo˝ li woÊç sku tecz ne go sto so wa nia po przed nie go
brze mie nia.99 Po dru gie, zgod nie z roz strzy gni´ ciem pre ju dy cjal nym
uznał, ˝e nic nie stoi na prze szko dzie, aby utrzy maç w mo cy prze pi sy
kra jo we art. 109 ust. 5 i 6 u.p.t.u. do ty czà ce do dat ko we go zo bo wià za -
nia po dat ko we go, na kła da ne go w zwiàz ku z nie pra wi dło wo Êcia mi w de -
kla ra cjach po dat ko wych, któ re nie jest Êrod kiem spe cjal nym w ro zu mie -
niu pra wa wspól no to we go, tyl ko sank cjà ad mi ni stra cyj nà, któ rej nie
sprze ci wia jà si´ prze pi sy art. 2 Dy rek ty wy 67/227/EWG z 11 kwiet nia
1967 r. w spra wie har mo ni za cji usta wo daw stwa paƒstw człon kow skich
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93 Wy rok WSA w Gdaƒ sku z 16.10.2008 r., sygn. akt I SA/Gd 570/08.
94 Wy rok WSA w Gdaƒ sku z 5.08.2008 r., sygn. akt I SA/Gd 330/08.
95 Wy rok NSA z 22.06.2010 r., sygn. akt I GSK 887/09.
96 Wy rok ETS z 15.01.2009 r. w spra wie C -502/07, K -1 Sp. z o.o. v. Dy rek tor Izby

Skar bo wej w Byd gosz czy, Zbio ry orzecz nic twa Try bu na łu Eu ro pej skie go 2009, s. I–161.
97 Dz.U. nr 192/2007, poz. 1382.
98 Z.Mo dze lew ski, G.Mu lar czyk, Usta wa o VAT. Ko men tarz, War sza wa 2006, s. 671.
99 Wy rok NSA z 20.05.2009 r., sygn. akt I FSK 292/09.



do ty czà ce go po dat ków ob ro to wy ch100 (I Dy rek ty wa VAT) oraz art. 22 ust.
8 VI Dy rek ty wy VAT.101 Ta kie sta no wi sko de fi ni tyw nie wy klu czy ło kwe stio -
no wa nie do dat ko we go zo bo wià za nia po dat ko we go ja ko nie pra wi dło wo
wpro wa dzo ne go wspól no to we go Êrod ka spe cjal ne go, co by ło wcze Êniej
przed mio tem spo ru w dok try nie i orzecz nic twie.102 Wska za ne roz strzy -
gni´ cie po twier dzi ło wi´c traf noÊç roz strzy gni´ç sà dów ad mi ni stra cyj nych,
któ re orze ka ły przed skie ro wa niem w tym za kre sie py ta nia pre ju dy cjal ne -
go, po wo łu jàc si´ na bez po Êred ni sku tek dy rek tyw wspól no to wych.103

Wàt pli wo Êci in ter pre ta cyj nych nie po zo sta wi ło rów nie˝ orze cze nie
ETS w spra wie Rüffler,104 do ty czà ce bra ku mo˝ li wo Êci od li cze nia od po -
dat ku pła co ne go w Pol sce skła dek na ubez pie cze nie zdro wot ne za pła -
co nych w in nym paƒ stwie człon kow skim Unii Eu ro pej skiej. W tym za -
kre sie WSA we Wro cła wiu stwier dził, ˝e za skar ̋ o na wy kład nia art. 27b
usta wy z 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz ny ch105

(u.p.d.o.f.), ogra ni cza jà ca pra wo do ob ni ̋ e nia po dat ku do cho do we go
o kwo t´ skład ki na ubez pie cze nie zdro wot ne przez do pusz cze nie od li -
cze nia je dy nie kwo ty skład ki uisz czo nej na pod sta wie pol skiej usta wy
z 27 sierp nia 2004 r. o Êwiad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych
ze Êrod ków pu blicz nych,106 zo sta ła do ko na na z po mi ni´ ciem pra wa
wspól no to we go.107 W Êwie tle orze cze nia pre ju dy cjal ne go bo wiem art. 18
ust. 1 TWE stoi na prze szko dzie sto so wa niu usta wo daw stwa paƒ stwa
człon kow skie go, któ re uza le˝ nia przy zna nie pra wa do ob ni ̋ e nia kwo ty
po dat ku do cho do we go o za pła co ne skład ki na ubez pie cze nie zdro wot ne
od wa run ku, by by ły od pro wa dzo ne w tym paƒ stwie człon kow skim, na
pod sta wie pra wa kra jo we go, i któ re od ma wia przy zna nia te go ro dza ju
ulgi w przy pad ku, gdy skład ki, na da jà ce si´ do od li cze nia od kwo ty po -
dat ku do cho do we go na le˝ ne go w tym paƒ stwie człon kow skim, zo sta ły
od pro wa dzo ne w ra mach sys te mu obo wiàz ko we go ubez pie cze nia zdro -
wot ne go w in nym paƒ stwie człon kow skim.108
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100 Dz.Urz. UE, L 71, 14.04.1967, s. 1303; pol skie wyd. spec., rozdz. 9, t. 1, s. 3.
101 Wy rok NSA z 20.05.2009 r., sygn. akt I FSK 292/09.
102 R.Ta la ga, Sto so wa nie dy rek tyw wspól no to wych przez sà dy ad mi ni stra cyj ne

w spra wach do ty czà cych po dat ku od to wa rów i usług, „Eu ro pej ski Prze glàd Sà do wy”
nr 3/2009, s. 36–37.

103 Wy rok WSA w War sza wie z 29.05.2007 r., sygn. akt III SA/Wa 159/07.
104 Wy rok ETS z 23.04.2009 r. w spra wie C -544/07, Uwe Rüffler v. Dy rek tor Izby

Skar bo wej we Wro cła wiu – OÊro dek Za miej sco wy w Wał brzy chu, Zbio ry orzecz nic twa
Try bu na łu Eu ro pej skie go 2009, s. I–3389.

105Dz.U. nr 14/2000, poz. 176 ze zm.
106Dz.U. nr 210/2004, poz. 2135 ze zm.
107 Wy rok WSA we Wro cła wiu z 25.08.2009 r., sygn. akt I SA/Wr 946/09.
108 Ibi dem.



Bez po Êred nim skut kiem ta kiej wy kład ni pra wa wspól no to we go by ła
mo dy fi ka cja kra jo we go pra wa po dat ko we go, w któ rej przy zna no po dat -
ni ko wi po dat ku do cho do we go od osób fi zycz nych mo˝ li woÊç od li cze nia
od po dat ku skład ki na ubez pie cze nie zdro wot ne za pła co nej w in nym kra -
ju człon kow skim (pod wa run kiem, ˝e nie zo sta ła od li czo na od do cho du
kra ju êró dła), na ta kich sa mych za sa dach jak oso bie od pro wa dza jà cej
skład ki zdro wot ne bez po Êred nio do pol skie go sys te mu ubez pie czeƒ zdro -
wot nych. 

W kwe stii mo˝ li wo Êci ob ni ̋ e nia po dat ku do cho do we go o kwo t´ za -
pła co nych skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne w Êwie tle pra wa wspól -
no to we go zwró cił si´ do ETS z py ta niem pre ju dy cjal nym WSA w Po zna -
niu.109 Po roz po zna niu spra wy Fi li pia k110 Try bu nał stwier dził, ˝e art. 43
WE i 49 WE sprze ci wia jà si´ ure gu lo wa niu kra jo we mu, na pod sta wie
któ re go po dat nik b´ dà cy re zy den tem mo ̋ e do cho dziç od li cze nia od pod -
sta wy opo dat ko wa nia kwo ty skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne, za pła -
co nych w trak cie ro ku po dat ko we go, oraz ob ni ̋ e nia na le˝ ne go po dat ku
o kwo t´ za pła co nych skła dek na ubez pie cze nie zdro wot ne, tyl ko je Êli zo -
sta ły za pła co ne w paƒ stwie człon kow skim opo dat ko wa nia, pod czas gdy
ta kich ko rzy Êci od ma wia si´, je Êli skład ki zo sta ły za pła co ne w in nym paƒ -
stwie człon kow skim, na wet wów czas gdy nie zo sta ły od li czo ne w tym
paƒ stwie. 

W kon se kwen cji WSA w Po zna niu po twier dził pra wo po dat ni ków do
od li cze nia od po dat ku opła co nych za gra ni cà skła dek na ubez pie cze nie
spo łecz ne i zdro wot ne od dnia ak ce sji Pol ski do UE. W uza sad nie niu
sàd stwier dził, ˝e za sa da pierw szeƒ stwa pra wa wspól no to we go zo bo wià -
zu je sàd kra jo wy do sto so wa nia pra wa wspól no to we go i do od stà pie nia
od sto so wa nia sprzecz nych z nim prze pi sów kra jo wych, co do ty czy w tym
przy pad ku art. 27b ust. 1 u.p.d.o.f., oraz prze pi sów kon sty tu cyj nych, któ -
re nie za pew nia jà peł nej sku tecz no Êci pra wu wspól no to we mu, po zba -
wia jàc go bez po Êred nie go skut ku w okre Êlo nym prze dzia le cza su. 111

W tym za kre sie sàd pod kre Êlił, ˝e nie mo ̋ e sta no wiç prze szko dy do
uwzgl´d nie nia na ru sze nia pra wa wspól no to we go wy rok Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go z 7 li sto pa da 2007 r. w spra wie sygn. akt K 18/06, w któ -
rym orze czo no nie zgod noÊç prze pi su art. 27b ust. 1 u.p.d.o.f. z art. 32
w zwiàz ku z art. 2 Kon sty tu cji RP, z za strze ̋ e niem, ˝e tra ci on moc
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109 Po sta no wie nie WSA w Po zna niu z 30.05.2008 r., sygn. akt I SA/Po 1756/07.
110 Wy rok ETS z 19.11.2009 r. w spra wie C -314/08, Krzysz tof Fi li piak v. Dy rek tor

Izby Skar bo wej w Po zna niu, nie publ.
111 Wy rok WSA w Po zna niu z 23.06.2010 r., sygn. akt I SA/Po 362/10; wy rok WSA

w Po zna niu z 23.06.2010 r., sygn. akt I SA/Po 363/10.



obowià zu jà cà 30.11. 2008 r. We dług kra jo we go po rzàd ku praw ne go do
30.11.2008 r. nie mo˝ na by wów czas ko rzy staç z okre Êlo ne go pra wa
do od li czeƒ od po dat ku, pod czas gdy ze wzgl´ du na za sa d´ pierw szeƒ -
stwa pra wa wspól no to we go mo˝ na by ło ko rzy staç ze sto sow nych od li -
czeƒ nie prze rwa nie od 1.05.2004 r. 

W kwe stii do pusz czal no Êci ob j´ cia po dat kiem ka pi ta ło wym pod wy˝ -
sze nia ka pi ta łu spół ki, bez uwzgl´d nie nia ope ra cji do ty czà cych te go sa -
me go skład ni ka ka pi ta łu (wcze Êniej szych po ̋ y czek), któ re pod le ga ły ju˝
opo dat ko wa niu na pod sta wie usta wy z 9 wrze Ênia 2000 r. o po dat ku od
czyn no Êci cy wil no praw ny ch112 (p.c.c.) przed dniem ak ce sji Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej, z py ta niem pre ju dy cjal nym zwró cił si´ Na czel ny Sàd Ad -
mi ni stra cyj ny.113 Try bu nał, roz po zna jàc spra w´ Elek trow ni Pàt nów,114

uznał, ˝e art. 5 ust. 3 Dy rek ty wy Ra dy 69/335/EWG z 17 lip ca 1969 r.,
do ty czà cej po dat ków po Êred nich od gro ma dze nia ka pi ta łu 115 (Dy rek ty -
wa Ka pi ta ło wa),116 wy ma ga, aby przy ob li cza niu pod sta wy opo dat ko wa -
nia po dat kiem ka pi ta ło wym pod wy˝ sze nia ka pi ta łu spół ki w dro dze kon -
wer sji po ̋ y czek za cià gni´ tych przez t´ spół k´ przed przy stà pie niem
Rze czy po spo li tej Pol skiej do Unii Eu ro pej skiej na udzia ły, w sy tu acji gdy
kon wer sja mia ła miej sce po przy stà pie niu, uwzgl´d niaç wcze Êniej sze
opo dat ko wa nie tych po ̋ y czek na pod sta wie obo wià zu jà ce go wów czas
usta wo daw stwa kra jo we go. 

W tej sy tu acji NSA po twier dził, ˝e nie im ple men to wa no pra wi dło wo
do pol skie go sys te mu praw ne go art. 5 ust. 3 ti ret dru gie Dy rek ty wy Ka -
pi ta ło wej, któ ra wpro wa dza kon kret ny me cha nizm za pew nia jà cy jed no -
ra zo we opo dat ko wa nie czyn no Êci gro ma dze nia ka pi ta łu w spół ce, zgod -
nie z któ rym „su ma, od któ rej na li cza ny jest po da tek w przy pad ku
pod wy˝ sze nia ka pi ta łu, nie obej mu je su my za cià gni´ tych przez spół k´
ka pi ta ło wà po ̋ y czek, któ re sà za mie nia ne na udzia ły w spół ce i któ re
ju˝ zo sta ły ob j´ te po dat kiem ka pi ta ło wym”.117 Dy rek ty wa wy ma ga, aby
przy ob li cza niu pod sta wy opo dat ko wa nia po dat kiem ka pi ta ło wym pod -
wy˝ sze nia ka pi ta łu spół ki w dro dze kon wer sji po ̋ y czek za cià gni´ tych
przez t´ spół k´ przed przy stà pie niem Pol ski do UE na udzia ły, w sy tu -
acji gdy kon wer sja mia ła miej sce po przy stà pie niu, uwzgl´d niaç wcze -
Êniej sze opo dat ko wa nie tych po ̋ y czek na pod sta wie obo wià zu jà ce go
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112Dz.U. nr 86/2000, poz. 959 ze zm.
113 Po sta no wie nie NSA z 8.07.2008 r., sygn. akt II FSK 591/07.
114 Wy rok ETS z 12.11.2009 r. w spra wie C -441/08 Elek trow nia Pàt nów, nie publ.
115 Dz.Urz. UE, L 249 z 3.10.1969 r., s. 25; pol skie wyd. spec., rozdz. 9, t. 1, s. 11.
116 Dz.Urz. UE, L 236 z 23.9.2003 r., s. 33.
117 Wy rok NSA z 14.01.2010 r., sygn. akt II FSK 2018/09.



wów czas usta wo daw stwa kra jo we go. Uchwa lo na 19 grud nia 2003 r. usta -
wa o zmia nie usta wy o po dat ku od czyn no Êci cy wil no praw nych,118 któ -
ra we szła w ˝y cie z dniem przy stà pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, mia -
ła na ce lu do sto so wa nie pra wa kra jo we go do wy mo gów pra wa
wspól no to we go po przez art. 9 pkt 10 lit. h) p.c.c. Jed nak art. 2 no we li
z 19 grud nia 2003 r. na ka zy wał w zwiàz ku z art. 5 p.c.c. sto so wa nie do
czyn no Êci cy wil no praw nych, z ty tu łu któ rych obo wià zek po dat ko wy po -
wstał przed przy stà pie niem Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, sta re prze pi sy
(„do tych cza so we”), prze wi du jà ce opo dat ko wa nie po ̋ y czek udzie lo nych
spół ce ka pi ta ło wej przez jej wspól ni ka (ak cjo na riu sza) przed 1 ma ja 2004
r. Tym sa mym art. 9 pkt 10 lit. h) p.c.c., obo wià zu jà cy od 1 ma ja 2004
r., po zwa lał na jed no ra zo we opo dat ko wa nie gro ma dze nia ka pi ta łu w spół -
ce ka pi ta ło wej, w przy pad ku kon wer sji po ̋ y czek na udzia ły po wska za -
nej da cie, je dy nie wów czas, gdy po ̋ ycz ka zo sta ła udzie lo na ju˝ po przy -
stà pie niu Pol ski do UE. Wy kład nia Dy rek ty wy Ka pi ta ło wej do ko na na
przez Try bu nał na ka zu je na to miast sto so waç jà tak ̋ e do skut ków sy tu -
acji po wsta łych przed przy stà pie niem no we go paƒ stwa człon kow skie go
do UE.

Na roz po zna nie przez Na czel ny Sàd Ad mi ni stra cyj ny cze ka tak ̋ e
spra wa, w któ rej skie ro wa ne zo sta ło py ta nie pre ju dy cjal ne do ty czà ce swo -
bod ne go do st´ pu do sie ci łàcz no Êci elek tro nicz nej.119 W roz strzy gni´ ciu
do ty czà cym spra wy Te le ko mu ni ka cja Pol ska 120, Try bu nał stwier dził, ˝e
Dy rek ty wa 2002/21/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 7 mar ca
2002 r. w spra wie wspól nych ram re gu la cyj nych sie ci i usług łàcz no Êci
elek tro nicz ne j121 (dy rek ty wa ra mo wa) i Dy rek ty wa 2002/22/WE Par la -
men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 7 mar ca 2002 r. w spra wie usłu gi po -
wszech nej i zwià za nych z sie cia mi i usłu ga mi łàcz no Êci elek tro nicz nej
praw u˝yt kow ni kó w122 (dy rek ty wa o usłu dze po wszech nej) nie sto jà na
prze szko dzie prze pi som kra jo wym, ta kim jak art. 57 ust. 1 pkt 1 usta -
wy z 16 lip ca 2004 r. – Pra wo te le ko mu ni ka cyj ne, któ re za ka zu jà uza -
le˝ nia nia za war cia umo wy o Êwiad cze nie usług od za war cia przez u˝yt -
kow ni ka koƒ co we go umo wy o Êwiad cze nie in nych usług, na to miast
Dy rek ty wa 2005/29/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 11 ma ja
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118Dz.U. nr 6/2004, poz. 42.
119 Po sta no wie nie NSA z 17.09.2008 r., sygn. akt II GSK 331/08.
120 Wy rok TS z 11.03.2010 r. w spra wie C -522/08 Te le ko mu ni ka cja Pol ska v. Pre zes

Urz´ du Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej, Dz.Urz. UE, C 113 z 1.05.2010, s. 12–13.
121 Dz.Urz. UE, L 108 z 24.4.2002 r., s. 33–50; pol skie wyd. spec., rozdz. 13, t. 29,

s. 349–366.
122 Dz.Urz. UE, L 108 z 24.4.2002 r., s. 51–77; pol skie wyd. spec., rozdz. 13, t. 29,

s. 367–393.
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2005 r., do ty czà ca nie uczci wych prak tyk han dlo wych sto so wa nych przez
przed si´ bior stwa wo bec kon su men tów na ryn ku we wn´trz nym oraz
zmie nia jà ca Dy rek ty w´ Ra dy 84/450/EWG, Dy rek ty wy 97/7/WE,
98/27/WE i 2002/65/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy oraz Roz po -
rzà dze nie (WE) nr 2006/2004 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 123 (dy -
rek ty wa o nie uczci wych prak ty kach han dlo wych), stoi na prze szko dzie
prze pi som kra jo wym, któ re, po za pew ny mi wy jàt ka mi, za ka zu jà skła da -
nia kon su men to wi przez sprze daw c´ ja kich kol wiek ofert wià za nych.124

No wych do Êwiad czeƒ na grun cie wy ko ny wa nia orze czeƒ ETS, wy -
da nych wsku tek py taƒ pre ju dy cjal nych, do star czyç mo gà ju˝ wkrót ce ko -
lej ne orze cze nia sà dów ad mi ni stra cyj nych. Na roz po zna nie przez ETS
cze ka jà bo wiem na st´p ne py ta nia skie ro wa ne za rów no przez in ne wo -
je wódz kie sà dy ad mi ni stra cyj ne,125 jak i przez Na czel ny Sàd Ad mi ni stra -
cyj ny.126

7. Za koƒ cze nie 

Za sy gna li zo wa na pro ble ma ty ka py taƒ pre ju dy cjal nych wska zu je na
wie lo wàt ko wy cha rak ter te go za gad nie nia, któ re nie zo sta ło wy czer pa -
ne w za pre zen to wa nym opra co wa niu. Roz strzy gni´ cie nie któ rych spor -
nych kwe stii przez do tych cza so wà prak ty k´ sà dów ad mi ni stra cyj nych nie
spo wo do wa ło bo wiem de fi ni tyw ne go wy ja Ênie nia wszyst kich wàt pli wo -
Êci. Po nad to w miej sce roz strzy gni´ tych wàt pli wo Êci po ja wia jà si´ no we,
ta kie jak kwe stia wła Êci wej in ter pre ta cji orze czeƒ ETS przez sàd, co nie
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123 Dz.Urz. UE, L 149 z 11.6.2005 r., s. 22–39.
124 Wy rok TS z 11.03.2010 r. w spra wie C -522/08, Te le ko mu ni ka cja Pol ska SA w War -

sza wie v. Pre zes Urz´ du Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej, nie publ.
125 Po sta no wie nie WSA w Po zna niu z 26.10.2009 r., sygn. akt I SA/Po 720/09 (sygn.

spra wy przed TS: C -530/09 In ter -Mark Gro up); po sta no wie nie WSA w Gli wi cach
z 15.03.2010 r., sygn. akt I SA/Gl 731/09 (sygn. spra wy przed TS: C -212/10 Log stor
ROR Pol ska).

126 Po sta no wie nie NSA z 21.01.2009 r., sygn. akt I FSK 1769/07 (sygn. spra wy przed
TS: C -188/09 Pro fak tor Ku le sza, Fran kow ski, Trza ska spół ka jaw na w Bia łym sto ku);
po sta no wie nie NSA z 23.04.2009 r., sygn. akt I FSK 185/08 (sygn. spra wy przed TS:
C-222/09 Kro no span Mie lec); po sta no wie nie NSA z 14.07.2009 r., sygn. akt I FSK 748/08
(sygn. spra wy przed TS: C -438/09 Dan kow ski); po sta no wie nie NSA z 6.08.2009 r., sygn.
akt I FSK 990/09 (sygn. spra wy przed TS: C -395/09 Oasis East); po sta no wie nie NSA
z 9.03.2010 r., sygn. akt I FSK 2039/08 (sygn. spra wy przed TS: C -180/10 Sła by); po -
sta no wie nie NSA z 9.03.2010 r., sygn. akt I FSK 2134/08 (sygn. spra wy przed TS:
C-181/10 Kuç i Je zior ska -Kuç); po sta no wie nie NSA z 31.03.2010 r., sygn. akt I FSK 408/09
(sygn. spra wy przed TS: C -280/10 Ko pal nia Od kryw ko wa Pol ski Tra wer tyn P. Gra na to -
wicz, M. Wà sie wicz); po sta no wie nie NSA z 26.05.2010 r., sygn. akt II FSK 2130/08.



za wsze spo ty ka si´ z ak cep ta cjà stron po st´ po wa nia sà do wo ad mi ni stra -
cyj ne go. Po ja wia jà si´ rów nie˝ gło sy nie za do wo le nia z opóê nieƒ w roz -
po zna niu spraw, spo wo do wa ne ocze ki wa niem na wy da nie orze cze nia do -
ty czà ce go zło ̋ o ne go py ta nia pre ju dy cjal ne go. Te go ty pu pro ble my sà
do strze ga ne na fo rum kra jo wym i unij nym. Do wo dem te go ra port gru -
py ro bo czej ds. pro ce du ry py taƒ pre ju dy cjal nych, któ ry po wstał z ini cja -
ty wy Zgro ma dze nia Ogól ne go Sto wa rzy sze nia Rad Sta nu i Na czel nych
Sà dów Ad mi ni stra cyj nych Unii Eu ro pej skiej w ce lu sfor mu ło wa nia pro -
po zy cji do ty czà cych prak tycz nych spo so bów zmniej sza nia opóê nieƒ
zwià za nych z pro ce du rà py taƒ pre ju dy cjal nych kie ro wa nych do Try bu -
na łu Spra wie dli wo Êci Unii Eu ro pej skiej przez sà dy kra jo we.127 Pro po no -
wa ne w tym do ku men cie uspraw nie nia ma jà szan s´ znacz nie po pra wiç
obec ny stan rze czy, co ma ogrom ne zna cze nie ze wzgl´ du na zwi´k sza -
nie si´ licz by spraw wspól no to wych roz po zna wa nych przez sà dy ad mi -
ni stra cyj ne. Mi mo wska za nych prze ciw no Êci, na le ̋ y jed nak stwier dziç,
˝e sà dy ad mi ni stra cyj ne do brze sto su jà pra wo unij ne, o czym Êwiad czy
im po nu jà ca licz ba roz po zna nych w tym za kre sie spraw i za da nych py -
taƒ pre ju dy cjal nych.

Abs tract 

Preliminary qu estions to the Court of Justice 
of the European Union in prac ti ce 

of po lish ad mi ni stra ti ve co urts

The aim of the ar tic le is to pre sent the ba sic pro blems of sub mit -
ting pre li mi na ry qu estions to the Eu ro pe an Co urt of Ju sti ce by Po lish
ad mi ni stra ti ve co urts. The au thor de scri bes the is su es re la ted to the
ob ject of le gal qu estion i.e. the sco pe and con tents of a re qu est for in -
ter pre ta tion of pro vi sions of the Com mu ni ty law. The pa per al so pre -
sents is su es con cer ning the pro ce du re and form of sub mit ting pre li mi -
na ry qu estions and the ir re sults for most im por tant pro ce edings
pen ding. Of par ti cu lar im por tan ce in this re spect is the pro blem of whe -
ther a co urt sub mit ting a pre li mi na ry qu estion sho uld su spend the pro -
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127 Ra port gru py ro bo czej ds. py taƒ pre ju dy cjal nych – w wer sji prze tłu ma czo nej z j´ -
zy ka an giel skie go zo stał opu bli ko wa ny w „Ze szy tach Na uko wych Sà dow nic twa Ad mi ni -
stra cyj ne go” nr 2/2009, s. 83–100.



ce edings or ad jo urn the he aring of the ca se and whe ther di scus sions of
the co urt in that re spect may be ap pe aled aga inst. 

Apart from pro vi ding so me prac ti cal in for ma tion on the in sti tu tion
of pre li mi na ry qu estion and its ro le in the sys tem of in ter pre ta tion of
law and from pre sen ting ju di cial de ci sions of Po lish ad mi ni stra ti ve co -
urts, the Au thor ana ly sed and exem pli fied ac ti vi ties of co urts in ap pli -
ca tion of the pro -Com mu ni ty in ter pre ta tion. This se rves to pro ve that
such in ter pre ta tion not on ly chan ges the exi sting un der stan ding of Po -
lish law but al so eli mi na tes so me spe ci fic pro vi sions if, in the co urt’s
opi nion, they con tra dict the Com mu ni ty law. 

The ana ly sis of ju di cial de ci sions ends with the Au thor’s conc lu sion
that ad mi ni stra ti ve co urts ge ne ral ly ac cept the prin ci ple of the pro–Com -
mu ni ty in ter pre ta tion on the gro unds that Po lish ju di cial de ci sions ha -
ve be co me an in te gral part of the Com mu ni ty sys tem of ju di ca tu re.
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