
5Terlikowska

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Właściwość kolegiów] 
1. Samorządowe kolegia odwoławcze, zwane dalej „kolegiami”, są organami wyż-
szego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyj-
nego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 201, z późn. zm.), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji pu-
blicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 
2. Na zasadach określonych w odrębnych ustawach kolegia orzekają w innych spra-
wach niż wymienione w ust. 1.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
●  art. 5 § 2 pkt 6, art. 15, 17, 138 § 1 i  2, art. 156 § 1 KPA,

●  art. 2 SamKolOdwołU,

●  art. 13, 233 ust. 3 OrdPU.

1. Samorządowe kolegia odwoławcze nie są zaliczane do organów samorządu terytorial-
nego, nie są również organami nadzoru nad samorządem terytorialnym. Przepis art. 1 
SamKolOdwołU wprost wskazuje, że są to organy wyższego stopnia w indywidualnych 
sprawach z zakresu administracji należących do właściwości JST. 

W literaturze podkreśla się, że SKO bez wątpienia nie jest organem samorządu teryto-
rialnego w znaczeniu ustrojowym [tak: B. Dolnicki, Pozycja samorządowych kolegiów 
odwoławczych w systemie samorządu terytorialnego, (w:) Pozycja samorządowych 
kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, red. C. Martysz, A. Matan, 
Kraków 2005, s. 38].

W piśmiennictwie akcentowana jest niezależność kolegiów, rozpatrywana w aspekcie 
orzeczniczym i organizacyjnym, zarówno od organów samorządowych, jak i organów 
administracji rządowej. 
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Komentarz do ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych

Terlikowska

Ar t.  1

Orzecznictwo

Po pierwsze, samorządowe kolegia odwoławcze są niewątpliwie organami quasi-sądowymi. 
Organy te spełniają bowiem głównie funkcje orzecznicze, rozpatrując odwołania od decy-
zji administracyjnych oraz weryfikując te decyzje w nadzwyczajnych trybach postępowania 
zgodnie z przepisami KPA. Niezawisłość orzeczniczą zapewnia z  jednej strony niezależność 
osobista i nieusuwalność członków kolegiów, z drugiej zaś, ich samodzielny byt organizacyj-
ny i brak organizacyjnej podległości oraz samodzielność w sferze finansów publicznych.

Po drugie, w obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do uznania samorządowego 
kolegium odwoławczego za organy określonej JST (gminy, powiatu, województwa) jako oso-
by prawnej. Nie reprezentują też wspólnoty samorządowej, którą tworzy z mocy prawa ogół 
mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego. Samorządowe kolegia odwo-
ławcze są strukturami organizacyjnymi wyodrębnionymi. Samorząd terytorialny jest formą 
ustroju administracyjnego konkretnej wspólnoty terytorialnej, w których każda wyposażona 
jest w podmiotowość prawa publicznego i osobowość prawa cywilnego. Określenie ustawowe 
użyte w art. 5 § 2 pkt 6 KPA w odniesieniu do kolegiów jako „organów samorządu terytorial-
nego” można więc uznać za skrót myślowy i językowy, skoro samorządowe kolegium odwo-
ławcze – z ustrojowego punktu widzenia – nie jest organem żadnej wspólnoty terytorialnej, 
a przymiotnik „samorządowy” oznacza tyle, że organ ten rozpatruje sprawy należące do wła-
ściwości samorządu.

Po trzecie, zgodnie z art. 4 SamKolOdwołU – kolegia te są państwowymi jednostkami budże-
towymi. Tak samo sytuuje je art. 20 FinPubU05. Stosownie do przepisów ostatnio powoła-
nej ustawy, JSFP mogą być tworzone jedynie w formach przewidzianych w tej ustawie oraz 
na podstawie odrębnych ustaw jako państwowe lub samorządowe osoby prawne albo jako 
państwowe jednostki organizacyjne niemające zdolności prawnej. Do tej ostatniej kategorii 
zalicza się samorządowe kolegia odwoławcze. Ma to istotne znaczenie dla określenia ich jako 
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

Po czwarte, nadzór na działalnością administracyjną kolegiów sprawuje Prezes Rady Mini-
strów (art. 3a SamKolOdwołU), który określa też obszar ich właściwości miejscowej (art. 2a 
SamKolOdwołU), powołuje członków kolegium (art. 5 i 6 SamKolOdwołU), jemu też składa-
ne są aktualne informacje o działalności kolegium (art. 11 ust. 1 pkt 2 SamKolOdwołU). Uza-
sadnia to wniosek, że istnieją liczne powiązania między kolegiami a administracją rządową 
(post. SN z 9.7.2009 r., III CZP 45/09, Legalis).

2. Definicję organów wyższego stopnia należy rozpatrywać na podstawie przepisów KPA 
oraz OrdPU.

Zgodnie z art. 17 KPA organami wyższego stopnia w stosunku do organów JST są samo-
rządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej. W rozumie-
niu KPA organami JST są natomiast: organy gminy, powiatu, województwa, związków 
gmin, związków powiatów, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek 
województwa oraz kierownicy służb, inspekcji i straży działający w imieniu wójta, bur-
mistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa (art. 5 § 2 pkt 6 KPA). 

Natomiast zgodnie z art. 13 OrdPU wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo 
marszałek województwa są samorządowymi organami podatkowymi, stosownie do 
swojej właściwości, a SKO będzie w tym przypadku organem odwoławczym.
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Ar t.  1 

Innymi słowy SKO są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu 
administracji publicznej należących do właściwości JST, co oznacza, że m.in. od każdej 
decyzji czy też postanowienia wydanych przez organ wykonawczy samorządu terytorial-
nego służy odwołanie do SKO.

3. Doprecyzowaniem przepisu art. 1 SamKolOdwołU jest art. 2 SamKolOdwołU, 
który stanowi, że w wymienionych powyżej sprawach (objętych zakresem art. 1 ust. 1 
SamKolOdwołU) kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania 
odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub 
stwierdzania nieważności decyzji. 

Orzecznictwo

Odwołanie jest wyrazem niezadowolenia strony ze sposobu załatwienia przez organ admini-
stracji pierwszej instancji sprawy indywidualnej. Przez pojęcie sprawy indywidualnej nale-
ży rozumieć wszystkie okoliczności faktyczne i prawne, ze względu na które zainteresowana 
osoba żąda wydania decyzji administracyjnej, albo ze względu na które właściwy organ ad-
ministracji publicznej może lub powinien taką decyzję wydać. Chodzi zatem o  fakty i  zda-
rzenia tworzące tzw. stan faktyczny sprawy oraz o  prawa i  obowiązki, które na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa administracyjnego mogą lub powinny być przyznane lub 
nałożone na osobę – adresata decyzji (wyr. WSA w Kielcach z 11.1.2017 r., II SA/Ke 291/16, 
Legalis).

Należy zwrócić uwagę, że obowiązujące przepisy nie uzależniają właściwości kolegiów 
od kategorii zadań realizowanych przez JST – są one więc właściwe zarówno w sprawach 
z zakresu zadań własnych, jak i zleconych. Samorządowe kolegia odwoławcze mają 
zatem przede wszystkim obowiązek rozpatrzenia odwołań od ww. środków odwoław-
czych przewidzianych w przepisach szczególnych, wydając rozstrzygnięcia, w których 
stosownie do art. 138 § 1 i 2 KPA podejmują jedną z decyzji:
1)  o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji (art. 138 § 1 pkt 1 KPA);
2)  o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości lub w części, orzekając w tym zakresie co 

do istoty sprawy (art. 138 § 1 pkt 2 KPA);
3)  kasacyjną uchylającą zaskarżoną decyzję i umarzającą postępowanie pierwszej 

instancji w całości lub w części (art. 138 § 1 pkt 2 in fine KPA);
4)  o umorzeniu postępowania odwoławczego (art. 138 § 1 pkt 3 KPA);
5)  kasacyjną o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej 

instancji (art. 138 § 2 KPA).

Natomiast zgodnie z art. 233 ust. 3 OrdPU samorządowe kolegium odwoławcze – jako 
organ odwoławczy w postępowaniu podatkowym – jest uprawnione do wydania decyzji 
uchylającej i rozstrzygającej sprawę co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy pra-
wa nie pozostawiają sposobu jej rozstrzygnięcia uznaniu organu podatkowego pierwszej 
instancji. W pozostałych przypadkach SKO, uwzględniając odwołanie, ogranicza się do 
uchylenia zaskarżonej decyzji.
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Ar t.  2

Orzecznictwo

W  wypadku gdy organ odwoławczy ustali, że decyzja organu pierwszej instancji jest do-
tknięta jedną z wad wyliczonych w art. 156 § 1 KPA, może jedynie uchylić i zmienić decyzję 
(np. w razie rażącego naruszenia prawa, czy gdy wykonanie decyzji powodowałoby czyn za-
grożony karą, czy gdyby zawierała wadę powodującą nieważność z mocy prawa) lub uchy-
lić decyzję i  umorzyć postępowanie pierwszej instancji (np. wydanie decyzji bez podstawy 
prawnej, z naruszeniem przepisów o właściwości, res iudicata, czy gdy decyzję skierowano do 
osoby niebędącej stroną w sprawie) (wyr. NSA z 3.12.1999 r., I SA/Wr 101/98, Legalis).

Orzecznictwo

Po stwierdzeniu spełnienia przesłanek formalnych skutecznego wniesienia tego środka od-
woławczego, rozpoznane powinny zostać wszystkie zarzuty odwołania, jak i wszystkie oko-
liczności sprawy. Następnie zaś powinno mieć miejsce wydanie jednej z  decyzji, o  których 
mowa w art. 138 § 1 lub 2 KPA, z uwzględnieniem zasady dwuinstancyjności postępowania 
(art. 15 KPA) (wyr. WSA w Poznaniu z 19.1.2017 r., II SA/Po 900/16, Legalis).

Decyzja SKO, jako organu odwoławczego, podlega kognicji sądów administracyjnych.

Orzecznictwo

Zgodzić należy się ze stanowiskiem strony skarżącej, że art.  1 ust.  2 SamKolOdwołU prze-
widuje wprost możliwość orzekania w innych sprawach niż sprawy indywidualne, gdy usta-
wy odrębne określają zasady orzekania przez samorządowe kolegia odwoławcze w  danym 
zakresie. Takie zasady określone zostały właśnie w art. 23 ust. 3a–3c OchrPrzyrodU, w tym 
w  szczególności poprzez odesłanie w  art.  23 ust.  3a OchrPrzyrodU do trybu określonego 
w art. 106 KPA (wyr. WSA w Olsztynie z 5.6.2018 r., II SA/Ol 308/18, Legalis).

Art. 2. [Rozwinięcie] 
W sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 1, kolegia są organami właściwymi 
w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, 
ponagleń, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
●  art. 138 KPA,

●  art. 127, art. 221, art. 233 § 2 i  3 OrdPU,

●  art. 1 ust. 1 SamKolOdwołU.
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1. Jak już wspomniano, przepis art. 2 SamKolOdwołU stanowi rozwinięcie postanowień 
art. 1 ust. 1 SamKolOdwołU. Zgodnie z nim SKO są właściwe do rozpatrzenia odwołań 
od decyzji w trybie art. 138 KPA, a także złożonych w trybie art. 221 OrdPU, jak również 
zażaleń na postanowienia oraz wznowień postępowania i stwierdzenia nieważności 
decyzji. 

Należy zwrócić uwagę, że SKO – jako organy odwoławcze w postępowaniu podatkowym 
– mają ograniczoną rolę w stosunku do decyzji wydawanych przez wójtów, burmistrzów, 
prezydentów, marszałka lub starostów. Zatem podstawowym obowiązkiem organu 
odwoławczego jest ochrona strony przed wadliwą decyzją organu administracji, a nie 
realizowanie takiej czy innej polityki administracyjnej organów samorządu terytorial-
nego. Organ odwoławczy musi być bowiem wyposażony w instrumenty pozwalające na 
skuteczną realizację powierzonego mu zadania. Przepis takiej ochrony nie zapewnia, 
a wręcz ją uniemożliwia. Decyzja kasacyjna nie gwarantuje skuteczności kontroli in-
stancyjnej, możliwa jest bowiem sytuacja, że po ponownym rozpoznaniu sprawy przez 
podatkowy organ pierwszej instancji zapadłe rozstrzygnięcie będzie tożsame z rozstrzy-
gnięciem uznanym wcześniej za wadliwe. Organ odwoławczy, pozbawiony możliwości 
merytorycznego rozpatrzenia odwołania, jak również udzielenia wskazań co do oko-
liczności, które powinny być wzięte pod uwagę przy ponownym rozpatrywaniu sprawy, 
w przypadku uznania odwołania za zasadne będzie uprawniony jedynie do uchylenia 
zaskarżonej decyzji. Natomiast organ pierwszej instancji, niezwiązany wykładnią zawar-
tą w uzasadnieniu decyzji kasacyjnej, będzie mógł rozpatrzeć ponownie sprawę według 
własnego uznania [B. Brzeziński, J.P. Tarno (red.), Sądowa kontrola administracji w spra-
wach podatkowych, Lex/el. 2011].

Orzecznictwo

Zgodnie z zasadą dwuinstancyjności, organ odwoławczy obowiązany jest ponownie rozpo-
znać i rozstrzygnąć sprawę rozstrzygniętą decyzją organu I instancji z zastrzeżeniem wyjąt-
ków przewidzianych w art. 233 § 2 i 3 OrdPU (wyr. WSA w Olsztynie z 23.7.2008 r., I SA/Ol 
256/08, Legalis).

Orzecznictwo

Błędny jest pogląd, jakoby art. 233 § 3 OrdPU uprawniał samorządowe kolegium odwoław-
cze jedynie do oceny decyzji pod względem formalnym; przepis ten wprawdzie nie pozwala 
kolegium orzec co do istoty sprawy, ale to nie oznacza, że nie bada ono sprawy merytorycznie 
(wyr. WSA w Poznaniu z 7.11.2017 r., I SA/Po 744/17, Legalis). 

Orzecznictwo

Zgodnie z treścią art. 127 OrdPU postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne, przepis ten 
zatem ustanawia wskazaną powyżej zasadę dwuinstancyjności. Zasada ta oznacza, że w wy-
niku złożenia zwyczajnego środka, jakim jest w rozpoznawanej sprawie odwołanie, sprawa 
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podatkowa będzie w  całości przedmiotem postępowania przed organem drugiej instancji 
–  tworzy to obowiązek dwukrotnego ustalenia stanu faktycznego i  dwukrotnej wykładni 
przepisów prawa (por. wyr. NSA z 25.9.2001 r., III SA 913/00, Legalis i z 19.3.2002 r., III SA 
1861/00, Legalis). Zatem obowiązkiem organu drugiej instancji jest ponowne merytoryczne 
załatwienie sprawy, a nie tylko kontrola zaskarżonej decyzji. 

Zasadę dwuinstancyjności osłabia art. 233 § 3 OrdPU, zgodnie z którym, samorządowe ko-
legium odwoławcze uprawnione jest do wydania decyzji uchylającej i  rozstrzygającej spra-
wę co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa nie pozostawiają sposobu jej roz-
strzygnięcia uznaniu organu podatkowego pierwszej instancji, w  pozostałych przypadkach 
kolegium odwoławcze, uwzględniając odwołanie, ogranicza się do uchylenia zaskarżonej 
decyzji. Zatem w rozpatrywanym przypadku, w którym sposób rozstrzygnięcia jest pozosta-
wiony uznaniu administracyjnemu organu pierwszej instancji, organ odwoławczy, jakim jest 
samorządowe kolegium odwoławcze, w razie uwzględnienia odwołania nie może wydać de-
cyzji merytorycznej, a jedynie uchyla zaskarżoną decyzję i ewentualnie przekazuje sprawę do 
ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (wyr. WSA w Szczecinie z 19.7.2017 r., 
I SA/Sz 159/17, Legalis). 

2. Samorządowe kolegium odwoławcze jest uprawnione do wydania decyzji uchylającej 
i rozstrzygającej sprawę co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa podatko-
wego nie pozostawiają sposobu jej rozstrzygnięcia uznaniu organu podatkowego pierw-
szej instancji. W pozostałych przypadkach SKO, uwzględniając odwołanie, ogranicza się 
do uchylenia zaskarżonej decyzji. 

Art. 2a. [Obszar właściwości] 
1. Obszar właściwości miejscowej kolegium określa, w drodze rozporządzenia, Pre-
zes Rady Ministrów, na wniosek Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów 
Odwoławczych.
2. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu województwa 
jest kolegium mające siedzibę w mieście będącym siedzibą władz samorządu wo-
jewództwa.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
●  art. 19, 21, 22, 25, 26, 27 § 3, art. 65 § 1, art. 156 § 1 pkt 1 KPA,

●  art. 3 PodziałTerU,

●  art. 4 PrPostAdm,

●  art. 1 SamKolOdwołU.

1. Zgodnie z art. 19 KPA organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej 
właściwości rzeczowej i miejscowej. Przepisy o właściwości mają charakter przepisów 
bezwzględnie obowiązujących, zatem organ z urzędu musi przestrzegać swojej właści-
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wości. Organ niewłaściwy nie jest prawnie legitymowany do rozstrzygania o prawach 
i obowiązkach stron w postępowaniu. 

Orzecznictwo

Organ ma obowiązek badać swoją właściwość rzeczową, miejscową i instancyjną w każdym 
stadium postępowania. Jeżeli organ, do którego wniesiono podanie, przed wszczęciem po-
stępowania administracyjnego stwierdzi swoją niewłaściwość w  sprawie, a  sprawa podle-
ga rozpatrzeniu w trybie administracyjnym, to zgodnie z art. 65 § 1 KPA przekaże to poda-
nie niezwłocznie do organu właściwego w  drodze postanowienia, na które służy zażalenie 
(wyr. WSA w Warszawie z 31.8.2017 r., V SA/Wa 2714/16, Legalis).

Orzecznictwo

Organy administracji zobowiązane są do przestrzegania z urzędu swojej właściwości. Naru-
szenie tego przepisu, polegające na wydaniu decyzji przez organ niewłaściwy, stanowi prze-
słankę stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie art.  156 §  1 pkt  1 KPA. Nieważność 
powoduje przy tym naruszenie każdego rodzaju właściwości przez organ administracji przy 
wydaniu decyzji, bez względu na trafność merytorycznego rozstrzygnięcia (wyr. WSA w War-
szawie z 19.5.2017 r., II SA/Wa 1758/16, Legalis).

2. Właściwość organu do zajęcia się daną sprawą można rozpatrywać pod kątem wła-
ściwości rzeczowej i miejscowej. Właściwość rzeczową organu administracji publicznej 
ustala się według przepisów o zakresie jego działania, tj. na podstawie norm prawa 
materialnego określających kompetencje organu do zajęcia się daną sprawą. Właściwość 
rzeczową kolegiów określa art. 1 SamKolOdwołU. 

Orzecznictwo

Właściwość rzeczową organu do stwierdzenia nieważności należy oceniać według przepi-
sów prawa materialnego, które stanowiły podstawę ustalenia właściwości organu przy wy-
dawaniu weryfikowanej decyzji (wyr. WSA w Warszawie z 10.3.2011 r., IV Sa/Wa 2187/10, 
Legalis).

Orzecznictwo

Kwestia właściwości organu podejmującego decyzje w  pierwszej instancji jest oceniana nie 
w  oparciu o  przepisy dotyczące ustroju organów administracji publicznej, lecz o  przepisy 
określające właściwość organów do podejmowania decyzji w  sprawach tego rodzaju (post. 
NSA z 26.9.1994 r., I SA 2002/93, Legalis). 
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Orzecznictwo

Hipotezą przepisu art. 156 § 1 KPA objęte są naruszenia każdego z rodzajów właściwości or-
ganu administracji publicznej, a w szczególności nie tylko właściwości rzeczowej i miejsco-
wej, lecz także właściwości instancyjnej (wyr. SN z 11.7.2002 r., III RN 15/02, Legalis). 

Właściwość miejscowa organu to zdolność prawna organu administracji publicznej do 
rozpoznawania i rozstrzygania określonej kategorii spraw na danym obszarze terytorial-
nym kraju (w ramach obszaru geograficznego pewnej jednostki podziału terytorialnego 
kraju). Podstawowe zasady właściwości miejscowej określa art. 21 KPA. Jednak w przy-
padku SKO właściwość miejscowa kolegium do zajęcia się sprawą nie wynika z postano-
wień z art. 21 KPA, lecz wprost z przepisów SamKolOdwołU. Przepisy SamKolOdwołU 
określają normę właściwości miejscowej przez wskazanie, że to Prezes Rady Ministrów 
określa, w drodze rozporządzenia, obszar właściwości miejscowej danego kolegium. Pre-
zes Rady Ministrów działa na wniosek Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów 
Odwoławczych (do 2004 r. obszar właściwości miejscowej kolegium odpowiadał wła-
ściwości miejscowej sądu administracyjnego pierwszej instancji). Obecnie obowiązujące 
jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17.11.2003 r. w sprawie obszarów właści-
wości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. Nr 198, poz. 1925). 

Orzecznictwo

Instancyjną właściwość miejscową samorządowych kolegiów odwoławczych ustala się na 
podstawie siedziby organu jednostki terytorialnej, która wydała decyzję w postępowaniu ad-
ministracyjnym (post. NSA z 2.12.2014 r., I OW 182/14, Legalis).

3. Przepis art. 2a ust. 2 SamKolOdwołU wskazuje, które z kolegiów jest organem wyższe-
go stopnia w sytuacji, gdy w pierwszej instancji orzekał organ samorządu województwa. 
Ten przepis stanowi, że miejscowo właściwe jest wówczas kolegium mające siedzibę 
w mieście będącym siedzibą władz samorządu województwa. Siedziby władz samo-
rządów poszczególnych województw zostały wskazane w art. 3 PodziałTerU. Siedzibą 
wojewody i sejmiku województwa są: 
1)  w województwie dolnośląskim – wojewody i sejmiku województwa – Wrocław,
2)  w województwie kujawsko-pomorskim – wojewody – Bydgoszcz, sejmiku wojewódz-

twa – Toruń, 
3)  w województwie lubelskim – wojewody i sejmiku województwa – Lublin,
4)  w województwie lubuskim – wojewody – Gorzów Wielkopolski, sejmiku wojewódz-

twa – Zielona Góra,
5)  w województwie łódzkim – wojewody i sejmiku województwa – Łódź, 
6)  w województwie małopolskim – wojewody i sejmiku województwa – Kraków,
7)  w województwie mazowieckim – wojewody i sejmiku województwa – Warszawa,
8)  w województwie opolskim – wojewody i sejmiku województwa – Opole,
9)  w województwie podkarpackim – wojewody i sejmiku województwa – Rzeszów,
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10) w województwie podlaskim – wojewody i sejmiku województwa – Białystok,
11)  w województwie pomorskim – wojewody i sejmiku województwa – Gdańsk,
12)  w województwie śląskim – wojewody i sejmiku województwa – Katowice,
13)  w województwie świętokrzyskim – wojewody i sejmiku województwa – Kielce, 
14)  w województwie warmińsko-mazurskim – wojewody i sejmiku województwa 

– Olsztyn,
15)  w województwie wielkopolskim – wojewody i sejmiku województwa – Poznań, 
16)  w województwie zachodniopomorskim – wojewody i sejmiku województwa 

– Szczecin.

4. W tym miejscu należy wspomnieć o możliwości odejścia od określonej przepisami 
rozporządzenia właściwości miejscowej SKO, w przypadku gdy następuje wyłączenie, 
w trybie przepisów art. 25 oraz art. 26 KPA, prezesa samorządowego kolegium odwo-
ławczego w zakresie sprawy dotyczącej interesów majątkowych. W takiej sytuacji to 
Prezes Rady Ministrów wyznacza kolegium właściwe do załatwienia sprawy. Przepisy 
SamKolOdwołU nie określają trybu ani sposobu wyznaczenia przez Prezesa Rady 
Ministrów właściwego kolegium, zatem zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania 
administracyjnego należy przyjąć, że czynność wyznaczenia powinna zostać stwierdzona 
postanowieniem, na które nie przysługuje zażalenie, a wyznaczenie kolegium powinno 
uwzględniać w szczególności zasadę ekonomiki procesowej (istotną szczególnie w przy-
padku powstania konieczności osobistego stawiennictwa stron), tj. powinno zostać 
wyznaczone kolegium znajdujące się najbliżej. 

Orzecznictwo

Tryb wyłączenia członków organu kolegialnego został uregulowany w art. 27 KPA. Członek 
organu kolegialnego podlega wyłączeniu w przypadkach określonych w art. 24 § 1 KPA. […]

Natomiast o wyłączeniu członka organu kolegialnego w przypadkach określonych w art. 24 
§  3 KPA, a  więc w  przypadku wątpliwości co do bezstronności członka organu, postana-
wia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, 
członka organu kolegialnego albo z urzędu. Z brzmienia przepisu art. 27 § 1 KPA nie wynika 
wprost, w jakiej sytuacji właściwy do orzekania o wyłączeniu członka organu kolegialnego 
z  powodu zarzutu braku bezstronności stanie się organ wyższego stopnia, to jednak z  dal-
szych uregulowań wynika, że chodzi tu o  przypadki wyłączenia całego składu organu ko-
legialnego (B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2005). Jeżeli wskutek wyłączenia członków organu kolegialnego organ ten stał się 
niezdolny do podjęcia uchwały z braku wymaganego quorum, stosuje się odpowiednio prze-
pisy art. 26 § 2 KPA, tj. sprawę załatwia organ wyższego stopnia lub organ ten albo Prezes 
Rady Ministrów wyznacza organ właściwy do załatwienia sprawy. Jeżeli samorządowe ko-
legium odwoławcze wskutek wyłączenia jego członków nie może załatwić sprawy, minister 
właściwy do spraw administracji publicznej wyznacza do załatwienia sprawy inne samorzą-
dowe kolegium odwoławcze.

W rozpatrywanej sprawie skarżący wystąpił z żądaniem wyłączenia „wszystkich członków” 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. Stosownie do art. 4 ust. 2 SamKolOdwołU 
w skład kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie. Jednakże należy 
zauważyć, że można kwestionować bezstronność wskazanego członka organu, a  nie orga-
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nu. W  niniejszej sprawie organ odwoławczy zobowiązany był przede wszystkim wyjaśnić, 
czy wniosek skarżącego o  wyłączenie dotyczył również Prezesa Kolegium. Jeżeli wniosek 
skarżącego o  wyłączenie z  powodu braku bezstronności dotyczył także Prezesa Kolegium, 
to Prezes Kolegium nie mógł rozpatrywać tego wniosku, oceniając zasadność zarzutu stron-
niczości dotyczącego swojej osoby. Taka czynność Prezesa Kolegium nie spełniała bowiem 
wymagania odnośnie do zachowania obiektywizmu działania (wyr.  WSA we Wrocławiu 
z 25.8.2005 r., IV SA/Wr 37/04, Legalis).

W sytuacji gdy samorządowe kolegium odwoławcze wskutek wyłączenia jego członków 
nie może załatwić sprawy, to właściwym staje się minister właściwy do spraw admini-
stracji publicznej, który wyznacza, także w drodze postanowienia, inne samorządowe 
kolegium odwoławcze do zajęcia się sprawą (art. 27 § 3 KPA). Na takie postanowienie 
również nie przysługuje zażalenie. 

Ważne

Prezes Rady Ministrów wyznacza właściwe SKO do załatwienia sprawy w postępowaniu od-
woławczym w przypadku wyłączenia prezesa samorządowego kolegium odwoławczego wła-
ściwego w normalnym trybie postępowania. 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej wyznacza inne samorządowe kolegium 
odwoławcze, gdy samorządowe kolegium odwoławcze stało się niezdolne do orzekania wsku-
tek wyłączenia pracowników.

5. W postępowaniu podatkowym, analogicznie, w trybie art. 130 § 5 OrdPU, w przypad-
ku wyłączenia członka samorządowego kolegium odwoławczego jego prezes wyznacza 
osobę uprawnioną do zastąpienia osoby wyłączonej. Jeżeli samorządowe kolegium 
odwoławcze na skutek wyłączenia jego członków nie może załatwić sprawy z braku peł-
nego składu orzekającego, Prezes Rady Ministrów, w drodze postanowienia, wyznacza 
do załatwienia sprawy inne samorządowe kolegium odwoławcze.

……………………………… ………………………………….
(oznaczenie organu) (miejscowość, data)

POSTANOWIENIE

Na  podstawie art.  130 §  5 ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997  r. –  Ordynacja podatkowa 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) wyznaczam:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ………………

jako właściwe do rozpatrzenia odwołania od decyzji ………………………………………….
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 130 § 5 zdanie drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa, jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze na skutek wyłączenia jego członków nie 
może załatwić sprawy z braku pełnego składu orzekającego, Prezes Rady Ministrów, w dro-
dze postanowienia, wyznacza do załatwienia sprawy inne samorządowe kolegium odwo-
ławcze. W wyniku wyłączenia wszystkich członków Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego w …………………… od udziału w postępowaniu w przedmiotowej sprawie Kolegium 
to nie może załatwić sprawy. W związku z tym konieczne jest wyznaczenie innego samorzą-
dowego kolegium odwoławczego.

Zasady ekonomiki procesowej (istotne szczególnie w  przypadku powstania konieczno-
ści osobistego stawiennictwa stron) wskazują na konieczność wyznaczenia do załatwienia 
przedmiotowej sprawy samorządowego kolegium odwoławczego, którego siedziba znajduje 
się możliwie blisko miejsca zamieszkania stron i siedziby Urzędu Miasta. Warunek ten speł-
nia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ……………, którego siedziba położona jest na 
terenie tego samego województwa, w stosunkowo niewielkiej odległości od ……………

Ze względu na powyższe należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

………………………………………

(podpis Prezesa Rady Ministrów)

Otrzymują:

1) Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ………………,

2) Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ………………,

3) a/a/.

Orzecznictwo

Przepis art.  26 §  2 KPA nie ogranicza delegacji żadnymi dodatkowymi przesłankami. Wy-
danie postanowienia w powyższym zakresie przez organ wyższego stopnia nie jest równo-
znaczne z uznaniem się za niewłaściwy w sprawie i przekazaniem w trybie art. 65 § 1 KPA 
podania strony do organu właściwego. Podjęcie bowiem działania w trybie art. 26 § 2 KPA 
jest wyłącznie skorzystaniem z uprawnienia organu wyższego stopnia do delegowania swo-
ich kompetencji na jeden z podległych organów. Postanowienie wydane w tym przedmiocie 
niewątpliwie wiąże organ wyznaczony do załatwienia sprawy, albowiem jest ono niezaskar-
żalne. Tym samym organ wyznaczony do załatwienia sprawy nie może skutecznie odmówić 
podjęcia działania w sprawie, która została mu przekazana (post. NSA z 18.10.2005 r., I OW 
204/05, Legalis).
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