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zaskarżam w całości

decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 2 grudnia 

2020 r., znak KOC/3908/Ru/20 utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta m.st. 

Warszawy z dnia lOlipca 2020 r. znak AO-D-X.5430.773.2020.BPY, doręczoną 

pełnomocnikowi Skarżącego w dniu 8 grudnia 2020 r. oraz zarzucam jej naruszenie 

prawa materialnego oraz przepisów postępowania:

I. Naruszenie przepisów postępowania, które to uchybienia miały istotny 

wpływ na wynik sprawy, tj. naruszenie:

1) art. 7, art. 8, art. 11, art. 77 i art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.

2096, dalej: k.p.a. ) polegające na:

a. niepodjęciu wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy oraz oparcie 

rozstrzygnięcia wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych przez 

Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego we Flensburgu, skutkujące 

odmową wydania prawa jazdy, pomimo spełnienia przez Skarżącego 

wszystkich przesłanek pozytywnych do uzyskania prawa jazdy oraz 

braku zaistnienia przesłanek negatywnych;

b. braku ustalenia istnienia przesłanek negatywnych, przejawiające się 

w szczególności w zaniechaniu wyjaśnienia treści decyzji wydanej 

względem Skarżącego, jak również treści przepisów prawnych 

regulujących rodzaj i skutki zastosowanego wobec Skarżącego środka 

oraz jego skutków prawnych, a także możliwości odzyskania lub nabycia 

nowych uprawnień, tym samym organ nie wyjaśnił należycie istnienia 

przesłanki negatywnej wydania prawa jazdy w postaci okresu cofnięcia 

uprawnienia do kierowania pojazdami za granicą (art. 12 ust. 1 pkt 5 

Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

c. bezzasadnego przyjęcia, że Skarżący niedostatecznie wykazał spełnienie 

przesłanki pozytywnej, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 lit. b poprzez 

niewykazanie przez Skarżącego więzi z Rzeczpospolitą Polską, podczas 

gdy przepis nie wymaga wykazania przez osobę ubiegającą się o wydanie 

prawa jazdy więzi osobistych z RP, lecz wystarczy złożenie oświadczenia 

w tym zakresie;

2) naruszenie art. 7 i 8 oraz 77 § 1 k.p.a., polegające na:

a. ustaleniu, że miejscem zamieszkania Skarżącego jest adres 

zameldowania wskazany w piśmie Federalnego Urzędu Komunikacji,
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a nie adres pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo prawidłowego 

udokumentowania przez Skarżącego, że jego miejscem zamieszkania 

jest adres znajdujący się w Polsce w Warszawie poprzez dostarczenie 

zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt czasowy; 

b. niepodjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, w tym oparcie 

decyzji jedynie na treści otrzymanych informacji z Federalnego Urzędu 

ds. Ruchu Drogowego;

3) naruszenie art. 75 § 1 i § 2 k.p.a., poprzez uznanie za dokumenty 

niestanowiące dowodu lub pominięcie znaczenia dowodowego złożonych 

przez Skarżącego oświadczeń, pod rygorem odpowiedzialności karnej, co do 

jego miejsca pobytu i więzi osobistych;

II. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. naruszenie:

1) art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 341, dalej: „Ukp” poprzez niewłaściwe 

jego zastosowanie, co doprowadziło do odmowy wydania Skarżącemu 

krajowego prawa jazdy wobec uznania, że Skarżący uzyskał za granicą 

prawo jazdy, a uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte i do 

chwili obecnej trwa okres cofnięcia uprawnienia, podczas gdy względem 

Skarżącego został wydany zakaz prowadzenia pojazdów do dnia 2 lutego 

2006 r., a od dnia 3 lutego 2006 r. Skarżący mógł ubiegać się o wydanie 

nowego prawa jazdy, co oznacza, że w stosunku do Skarżącego nie trwa 

okres cofnięcia tych uprawnień, zaś Skarżący może obecnie ubiegać się 

o wydanie prawa jazdy w Niemczech po spełnieniu dodatkowych warunków 

-  których nie przewiduje prawo polskie;

2) art. 11 ust. 1 pkt 5 Ukp poprzez błędną wykładnię i w konsekwencji uznanie, 

że Skarżący nie spełnił warunku koniecznego do wydania prawa jazdy 

usankcjonowanego w ww. przepisie, albowiem Skarżący nie wykazał 

w ocenie Organu więzi ze wskazanym miejscem zamieszkania w RP, 

w sytuacji gdy powoływany przepis nie przewiduje obowiązku 

udowodnienia istnienia więzi osobistych i zawodowych łączących 

wnioskodawcę z Polską, a nadkłada jedynie obowiązek złożenia 

oświadczenia, że miejsce zamieszkania Wnioskodawcy znajduje się na 

terytorium RP oraz że regularnie przebywa na terytorium RP ze względu na 

swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi 

zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach
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członkowskich Unii Europejskiej, któremu to obowiązkowi Skarżący 

sprostał.

I. Mając na uwadze powyższe zarzuty, wnoszę o:

1) uchylenie, na podstawie art. 145 § 1 lit. a oraz lit. c p.p.s.a. w całości 

zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

2) na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a oraz lit. c w zw. z art. 135 p.p.s.a. 

o uchylenie w całości poprzedzającej zaskarżoną decyzję, decyzji 

Prezydenta m.st. Warszawy;

3) zasądzenie od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz 

Skarżącego kosztów postępowania, według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

1. Informacje wstępne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie (dalej również jako: „SKO“ lub 

„Organ”), zaskarżoną decyzją z dnia 2 grudnia 2020 r. (znak: KOC/3908/Ru/20) orzekło 

o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2020 r. (znak: 

AO-D-X.5430.773.2020.BPY), w przedmiocie odmowy wydania Skarżącemu krajowego 

prawa jazdy kategorii „B". W uzasadnieniu decyzji, Prezydent m.st. Warszawy 

argumentował, że z poczynionych przez organ ustaleń wynikało, że pan Andreas Putz ma 

zatrzymane prawo jazdy, a uprawnienia do kierowania pojazdami zostały cofnięte. Nadto 

organ wskazywał, że Skarżący nie przebywał na terytorium Polski przez 185 dni w roku 

kalendarzowym, w związku z tym nie spełnia warunków koniecznych do wydania 

polskiego prawa jazdy.

Wskutek odwołania Skarżącego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 

utrzymało decyzję Prezydenta m.st. Warszawy w mocy, stając na stanowisku, że 

w przedmiotowej sprawie, jak ustalił to organ I instancji, Stronie zostało zatrzymane 

prawo jazdy oraz ma cofnięte uprawnienia. Ponadto, Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze uznało, że Strona nie spełniła wymogu przebywania na terenie 

Rzeczypospolitej określonego w art. 11 ust. 1 pkt 5 Ukp, argumentując, że spełnienie 

określonego w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy warunku wymaga wykazania faktu przebywania 

w sensie fizycznym w określonym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, spowodowanego koniecznością 

zachowania więzi osobistych lub zawodowych względnie związanego ze studiami lub 

nauką. Zdaniem SKO Strona nie wykazała, że doszło do spełnienia tego warunku.
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Skarżący nie zgadza się z rozstrzygnięciem Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, albowiem Organ utrzymał w mocy wadliwą decyzję, pomimo iż 

Prezydent m.st. Warszawy dokonał błędnego ustalenia jakoby doszło do spełnienia 

negatywnej przesłanki określonej w art. 12 ust. 1 pkt 5 Ukp jak również nie doszło 

do spełnienia przesłanki pozytywnej usankcjonowanej w art. 11 ust. 1 pkt 5 Ukp. 

Wbrew twierdzeniom SKO, Prezydent m.st. Warszawy jako organ 1 instancji nie 

podjął wystarczających działań celem wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy.

2. Naruszenie przepisów postępowania

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że wydanie decyzji nastąpiło z naruszeniem 

przepisów postępowania, co winno skutkować jej uchyleniem. Organ I instancji nie 

doprowadził do ustalenia stanu faktycznego oraz zaniechał wyjaśnienia kluczowych 

dla sprawy kwestii. Niezależnie od tych uchybień, SKO zaskarżoną decyzją 

utrzymała w mocy wadliwą decyzję.

Kluczowe w przedmiotowej sprawie było ustalenie czy wniosek o wydanie prawa jazdy 

został złożony w okresie trwania decyzji o cofnięciu uprawnienia bądź zatrzymania 

prawa jazdy.

Zdaniem Organu, w sprawie zaistniała negatywna przesłanka, o której mowa w art. 12 

ust. 1 pkt 5 Ukp polegająca na tym. że Wnioskodawca założył wniosek o wydanie 

polskiego prawa jazdy w okresie obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnień lub 

zatrzymaniu prawa jazdy, przy czym Organ nie wskazuje jaka konkretnie okoliczność 

przemawiała za tego rodzaju uznaniem. Organ potwierdza bowiem, że w stosunku do 

Skarżącego zakaz prowadzenia pojazdów ustał z dniem 2 lutego 2006 r. i od dnia 3 lutego 

2006 r. mógł on ubiegać się o wydanie nowego prawa jazdy, przy czym w Niemczech 

konieczne było pozytywne przejście testu medyczno-psychologicznego, którego to 

obowiązku nie wprowadza polskie prawo.

Skoro zatem bezsporna w przedmiotowej sprawie jest okoliczność, że zakaz prowadzenia 

pojazdów ustał przed dniem złożenia wniosku o wydanie krajowego prawy jazdy, 

oznacza to. że Skarżący składając wniosek nie pozostawał w okresie cofnięcia lub 

zatrzymania prawa jazdy, albowiem tego rodzaju zakaz wygasł.

W ocenie Skarżącego, SKO błędnie zinterpretowało dokumenty oraz treść decyzji 

wydanej przez Prezydenta m. st. Warszawy, co można wywnioskować z następującego 

fragmentu decyzji, w którym SKO argumentuje, że ,vStronie zostało zatrzymane prawo
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jazdy oraz ma cofnięte uprawnienia. Zasadnie w odwołaniu pełnomocnik wskazuje, że 

Strona mogła ubiegać się od dnia 03.02.2006 r. o nowe prawa jazdy ale miała do 

spełnienia jeden warunek, a mianowicie przedstawienie aktualnych pozytywnych badań 

lekarskich i psychologicznych. Pełnomocnik jednak pominął w odwołaniu dalsze 

ustalenia, jakie poczynił organ pierwszej instancji i na które wskazał w zaskarżonej 

decyzji Mianowicie, że w dniu 08 czerwca 2007 r. wniosek Strony o wydanie nowego 

niemieckiego prawa jazdy został odrzucony, ponieważ nie przeszedł pozytywnie badań 

lekarskich i psychologicznych, a decyzja ta obowiązuje do dnia 08.06.2022 r. ”

Powyższy fragment pokazuje, że SKO nie rozpatrzyło w sposób wnikliwy materiału 

dowodowego, a co więcej błędnie zinterpretowało treść decyzji wydanej przez 

Prezydenta m.st. Warszawy, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego ustalenia, że 

w chwili złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy względem Skarżącego obowiązywała 

decyzja w przedmiocie cofnięcia uprawnień. Mianowicie w decyzji Prezydenta m.st. 

Warszawy -  organ ten nie wskazał, że decyzja dotycząca odrzucenia wniosku 

(wskutek negatywnego wyniku testu medyczno psychologicznego dalej „MPU”) lecz, 

że decyzja sądu będzie widniała w aktach pana Andreas Putz do dnia 8 czerwca 

2022 r. (strona 2 decyzji Prezydenta m.st. Warszawy). Należy przez to rozumieć, że 

data określona jako 8 czerwca 2022 r. jest datą figurowania w rejestrze informacji 

o orzeczonym przez sąd środku karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (po tym 

okresie następuje zatarcie skazania) a nie datą obowiązywania decyzji w zakresie 

odrzucenia wniosku Strony. W uzasadnieniu decyzji Prezydent m.st. Warszawy, 

wyraźnie wskazuje że decyzja sądu będzie figurowała w aktach do dnia 8 czerwca 

2022 r. a nie decyzja w przedmiocie odrzucenia wniosku, która nie jest przecież 

decyzją wydawaną przez sąd, albowiem skierowanie na badania MPU wydawane 

jest przez urząd niemiecki a nie przez sąd. SKO nie dokonało tym samym prawidłowej 

weryfikacji materiału dowodowego, o czym świadczy błędne przyjęcie, że wzmianka 

o odrzuceniu decyzji ma rzekomo istnieć w aktach Skarżącego do dnia 8 czerwca 2022 r. 

Zauważyć należy, że negatywny wynik testu MPU nie przekreśla możliwości ponownego 

podejścia do tego testu nawet kilkukrotnie. Tymczasem termin 8 czerwca 2022 r. jest datą 

zatarcia skazania (orzeczenia środka karnego jaki sąd niemiecki zastosował względem 

Skarżącego) a nie datą obowiązywania decyzji w zakresie cofnięcia lub zatrzymania 

uprawnień.

Tego rodzaju omyłka pokazuje, że wbrew stanowisku SKO materiał dowodowy nie 

został zebrany i rozpatrzony w sposób prawidłowy, skoro ustalenia faktyczne 

dokonane w przedmiotowej sprawie przez organ I instancji obarczone są błędem. 

Świadczy to także o nieznajomości regulacji niemieckiego prawa karnego, co 

powinno skłonić organ do wyjaśnienia tych kwestii poprzez chociażby dopuszczenie
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opinii biegłego w tym zakresie, gdyż w przedmiotowej sprawie wystąpiły 

wiadomości specjalne.

Zadaniem Organu jest dokładne ustalenie stanu faktycznego, w tym usunięcie wszelkich 

wątpliwości interpretacyjnych. Organ, w ogóle nie wskazał, jak należy kwalifikować 

rozstrzygnięcie wydane względem Skarżącego na gruncie niemieckiego prawa karnego. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 8 października 2019 r. 

III SA/G1 641/19, zauważył, że w postępowaniu administracyjnym wydanie prawidłowej 

decyzji w każdym przypadku powinno poprzedzać dokładne ustalenie stanu faktycznego 

istniejącego w sprawie, stosownie do art. 7 KPA i art. 77 § 1 KPA. Jako dowolne należy 

traktować ustalenia faktyczne dokonane przez organy obu instancji nieznajdujące 

potwierdzenie w zebranym materiale dowodowym, niekompletnym. Zarzut dowolności 

wykluczają dopiero ustalenia dokonane w całokształcie materiału dowodowego (art. 80 

KPA), zgromadzonego i zbadanego w sposób wyczerpujący (art. 77 §  1 KPA), a więc 

przy podjęciu wszelkich kroków niezbędnych dla dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego, jako warunku niezbędnego wydania decyzji o przekonującej treści (art. 7 

KPA).

Organ dopuścił się także obrazy przepisów postępowania poprzez dokonanie ustaleń 

nieznajdujących oparcia w materiale dowodowym, w zakresie dokonania oceny o braku 

spełnienia jednej z pozytywnych przesłanek warunkujących uzyskanie prawa jazdy, 

a mianowicie przesłanki, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 Ukp.

SKO całkowicie pominął przedkładane przez Skarżącego zaświadczenia o zameldowaniu 

w Polsce, dając wiarę wyłącznie ustaleniom dokonanym przez Federalny Urząd ds. 

Ruchu Drogowego, który w piśmie nadesłanym do Prezydenta m.st. Warszawy podał, że 

Pan Andreas Piitz nadal mieszka w Niemczech, przy 52222 Stolberg (Rhld.), Im 

Guldenen Morgen 3. Przy czym. te ustalenia organu niemieckiego oparte są tylko 

i wyłącznie na fakcie, że Skarżący posiadał zameldowanie pod tym adresem i nie 

przedłożył żadnego dokumentu dotyczącego wymeldowania. Nie sposób odczytywać 

odpow iedzi Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego, jako jednoznacznego wskazania, 

że adresem zamieszkania Skarżącego jest adres znajdujący się w Niemczech.

Stanowisko SKO jest niezrozumiałe, albowiem z jednej strony Organ daje wiarę 

organowi niemieckiemu, który swoje ustalenia prowadzące do wniosku, że Skarżący 

zamieszkuje pod adresem znajdującym się w Niemczech, opiera na fakcie 

posiadania przez Skarżącego adresu zameldowania i braku potwierdzenia 

dokumentu wskazującego na wymeldowanie się spod adresu znajdującego się 

w Niemczech, jednocześnie twierdząc, że przedkładane przez Skarżącego
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zaświadczenia o zameldowaniu się w Polsce na pobyt czasowy, nie oznaczają, że 

osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy spełnia warunek ustawowy, o którym 

mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 Ukp. Innymi słowy, zdaniem Organu, zameldowanie 

w Niemczech świadczy o stałym miejscu pobytu w Niemczech, podczas gdy 

zameldowanie w Polsce, nie może przesądzać o fakcie zamieszkania w Polsce 

z zamiarem stałego miejsca pobytu.

Stosownie do literalnego brzmienia art. 11 ust. 1 pkt. 5 ustawy o kierujących pojazdami, 

na osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy ciąży obowiązek złożenia stosownego 

oświadczenia o miejscu zamieszkania. Z kolei zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania 

dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami do wniosku należy 

dołączyć:

1) wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań, 

o których mowa w art. 11 ust 1. pkt. 5 ustawy o kierujących pojazdami oraz 

o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 

2 ustawy;

2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane;

3) kolorową fotografię,

4) zgody, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane;

5) kopię posiadanego prawa jazdy -  jeżeli posiada.

Mając na względzie powyższe, prawdą jest. że to na osobie ubiegającej się o wydanie 

prawa jazdy ciąży obowiązek udowodnienia, że spełnia ustawowy warunek przebywania 

w określonym miejscu przez oznaczony czas. Niemniej jednak przepisy nie nakładają na 

osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy, obowiązku dołączenia dokumentów 

potwierdzających istnienie więzi osobisty ch i zawodowych łączących wnioskodawcę 

z Polską. Obowiązkiem Strony ubiegającej się o wydanie prawa jazdy jest jedynie 

złożenie oświadczenia o miejscu zamieszkania. Skarżący w przedmiotowej sprawie 

wywiązał się z tego obowiązku w sposób prawidłowy, wykazując przy tym, że 

przebywa regularnie na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej ze względu na swoje 

więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno 

przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz 

dokonał meldunku. Organ zupełnie bezpodstawnie pomija znaczenie dowodowe 

oświadczenia Skarżącego złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 75 

§ 2 k.p.a.).
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W uzasadnieniu decyzji SKO argumentuje, że „organ bada prawdę obiektywną, ale 

nie oznacza to prowadzenia postępowania wyjaśniającego w nieskończoność, 

zwłaszcza wobec nieprzedstawienia dowodów, którymi tylko Strona dysponuje”. 

Odnosząc się do powyższego stanowiska SKO, zauważyć należy że w przedmiotowej 

sprawie nie można mówić o prowadzeniu postępowania wyjaśniającego 

„w nieskończoność”, gdyż Organ nie podjął żadnych realnych działań 

zmierzających do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, pomimo iż na organie I 

instancji taki obowiązek ciążył, a dopóki w sprawie pozostają niewyjaśnione 

okoliczności, organ powinien podejmować wszelkie działania aby je wyjaśnić. 

Niedopuszczalne jest przerzucanie na stronę negatywnych konsekwencji braku 

realizacji zasady obiektywnej. Tymczasem Skarżący, poza dokumentami wprost 

wymienionymi w przepisach, złożył do akt sprawy także dodatkowe dokumenty 

takie jak zaświadczenie o zarejestrowania pobytu obywatela Unii Europejskiej czy 

też zaświadczenia o zameldowaniu, współpracował zatem z organem L instancji 

i przedstawił również dokumenty, których ustawowo nie miał obowiązku 

przedkładać.

Nie można zgodzić się zatem ze stanowiskiem SKO, że że organ I instancji podjął 

wszelkie działania celem wyjaśnienia stanu faktycznego był, albowiem jedynym 

podjętym w celu wyjaśnienia stanu faktycznego działaniem było wezwanie strony do 

uzupełnienia wniosku poprzez udokumentowanie aktualnego miejsca zamieszkania oraz 

przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek wynikających z 

art. 11 ust. 1 pkt 5 Ukp, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Tego 

rodzaju działania organu I instancji związane z przedmiotowym wezwaniem nie mają 

oparcia w prawie, jak również bezpodstawnie przesuwają ciężar dowodu z organu na 

stronę, ponad wymagania ustawowe. Nie stanowią także próby wyjaśnienia stanu 

faktycznego, a tym samym urzeczywistnienia w toczącym się postępowaniu zasady 

prawdy obiektywnej.

W literaturze wskazuje się, że z zasady prawdy obiektywnej wyrażonej w art. 7 k.p.a. 

wynikają dla organu administracji publicznej obowiązki. Po pierwsze, określenie z 

urzędu, jakie dowody są niezbędne dla ustalenia stanu faktycznego sprawy . Kierując się 

normą prawa materialnego, organ ocenia, jakie fakty mają istotne znaczenie dla sprawy, 

czy wymagają one udowodnienia i jakie dowody dla udowodnienia tych faktów są 

potrzebne. Określony w postanowieniu zakres dowodów może zostać w toku 

postępowania zmieniony (art. 77 § 2). ( ...)  Drugim obowiązkiem organu jest 

przeprowadzenie z urzędu wskazanych w postanowieniu dowodów. Z art. 7 i 77 wynika,
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że postępowanie dowodowe oparte jest na zasadzie oficjalności. Organ administracji 

publicznej obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dowody służące ustaleniu stanu 

faktycznego sprawy. Podnosi to NSA w wyroku z 26.10.1984 r., II SA 1205/84 (ONSA 

1984, Nr 2, poz. 98): "z art. 7 i 77 § 1 KPA wynika, że obowiązek wyczerpującego 

zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego ciąży na organie prowadzącym 

postępowanie administracyjne. Nie znaczy to, że strona jest zwolniona od współudziału w 

realizacji tego obowiązku, zwłaszcza iż nieudowodnienie określonej okoliczności 

faktycznej może prowadzić do rezultatów niekorzystnych dla strony. Jednakże na 

gruncie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie do przyjęcia jest 

takie rozumienie koncepcji prowadzenia postępowania dowodowego, przy którym 

organ administracji przyjmuje całkowicie bierną postawę, ograniczając się jedynie 

do oceny, czy strona udowodniła fakty stanowiące podstawę jej żądania, czy nie 

i przerzucając w konsekwencji obowiązek wyjaśnienia sprawy na stronę”. 

(B. Adamiak [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, B. Adamiak 

(red.) 2021, wyd. 17/Adamiak, Legalis)

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 grudnia 2020 r. zauważył, że przepis 

art. 7 KPA zobowiązuje organ do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Formułuje w ten sposób ogólną 

zasadę, nie precyzując jednak, o jakie konkretnie czynności chodzi. Ich zakres 

każdorazowo zależy od rodzaju sprawy, przesłanek wynikających z prawa materialnego, 

wyznaczających zakres postępowania wyjaśniającego. Formułując zarzut naruszenia tej 

zasady należy zatem wskazać, jakie okoliczności wymagały w sprawie ustalenia 

i określić zaniechania, które spowodowały niedostateczne ustalenie stanu faktycznego. 

Podobnie art. 77 § 1 KPA zobowiązuje organ do wyczerpującego zebrania materiału 

dowodowego i jego rozpatrzenia. Organ administracji publicznej jest zobowiązany do 

podjęcia wszelkich niezbędnych czynności proceduralnych w celu zebrania pełnego 

materiału dowodowego. Dopiero bowiem wówczas może ocenić, czy dana okoliczność 

została dokładnie wyjaśniona i udowodniona. Zaniechanie przez organ podjęcia 

czy nności procesowych zmierzających do zebrania pełnego materiału dowodowego 

i w konsekwencji wydanie decyzji bez dokonania oceny wszystkich istotnych dla 

sprawy dowodów, skutkuje wadliwością wydanej decyzji administracyjnej.(zob. wyr. 

NSA z 9.12.2020 r., I OSK 2254/18)

Zgodnie z żądaniem Organu. Skarżący udokumentował, że spełnia ustawowy obowiązek, 

o którym mowa w art. 11 ust. pkt 5 Ukp. składając oświadczenie, a dodatkowo 

przedkładając stosowne zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy na terenie 

miejscowości Słubice, a następnie kolejne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt
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czasowy w Warszawie. Tym bardziej niezrozumiałe jest kwestionowanie przez Organ, że 

prawdziwości złożonego przez Skarżącego oświadczenia, podczas gdy nie posiada on 

wystarczających dowodów, które mogłyby temu oświadczeniu przeczyć. Zaznaczyć 

bowiem należy, że za taki dowód nie można uznać pisma Federalnego Urzędu ds. Ruchu 

Drogowego, z którego wynika, że Skarżący posiada miejsce zamieszkania w Niemczech. 

Okoliczność ta nie została stwierdzona przez urząd niemiecki w toku prowadzenia 

jakichkolwiek szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie, a jedynie w oparciu o brak 

informacji o wy meldowaniu.

Dodać także należy, że Organ dokonując oceny, czy w sprawie zostały spełnione 

przesłanki pozytywne warunkujące uzyskanie prawa jazdy, dokonuje tych ustaleń nie 

sprawdzając w sposób rzetelny, wszystkich okoliczności. Mianowicie, w uzasadnieniu 

Organ ocenia spełnienia przesłanki pozytywnej pod kątem dyspozycji art. 11 ust. 1 pkt 5 

lit. a. Ukp. podczas gdy, w oświadczeniu złożonym przez Skarżącego wskazuje on. że 

spełnił przesłankę, o której mowa w art. 5 b. Ukp tj. przebywa regularnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze 

względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach 

członkowskich Unii Europejskiej.

W uzasadnieniu decyzji SKO wskazuje, że Strona powinna wskazać jakie więzi osobiste, 

zawodowe czy rodzinne łącza ją z Polską podczas gdy z przepisów taki obowiązek nie 

wynika. Skarżący zobowiązany był do złożenia stosownego oświadczenia i go 

przedłożył, a dodatkowo do akt sprawy załączył dokumenty urzędowe potwierdzające 

zameldowanie na okres czasowy na terytorium Polski, tym samym potwierdził swój 

pobyt, a Organ w żaden sposób nie był w stanie temu oświadczeniu zaprzeczyć, co 

w sytuacji powzięcia jakichkolwiek wątpliwości zobligowany był zrobić. Tymczasem nie 

dość, że Organ nie wyjaśnił tych wątpliwości to jeszcze wykorzystał je  na niekorzyść 

strony.

Podsumowując, w przedmiotowej sprawie nie doszło do wyjaśnia stanu faktycznego, 

a w szczególności Organ nie dokonał ustalenia, czy w przedmiotowej sprawie możemy 

mówić w ogóle o sytuacji, w której złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy w Polsce 

nastąpiło w okresie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, a jest to 

przesłanka która musi bezwzględnie nastąpić, aby odmowa wydania prawa jazdy 

miała uzasadnienie w przepisach prawa polskiego. Przepis wyraźnie wskazuje, że 

wydanie prawa jazdy jest niemożliwe w okresie obowiązywania zatrzymania prawa 

jazdy bądź cofnięcia uprawnień. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku 

z dnia 20 marca 2019 r. zauważył, że „wy nikający z treści art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy 

o kierujących pojazdami zakres ustaleń organu obejmuje badanie, czy wnioskodawca
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uzyskał prawo jazdy za granicą, czy to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie 

do kierowania pojazdami cofnięte, za istotny przyjmując okres, na który prawo jazdy 

zostało zatrzymane lub uprawnienie cofnięto, albowiem tylko w tym okresie 

ukonstytuowany analizowanym przepisem zakaz wydania prawa jazdy może 

obowiązywać”, (wyr. WSA w Gorzowie Wlkp. Z dnia 20.03.2019 r., II SA/Go 89/19). 

Skoro w przedmiotowej sprawie zakaz prowadzenia pojazdów ustał z dniem 2 lutego 

2006 r. to uznanie, że wobec Skarżącego ziściła się przesłanka określona w' art. 12 ust. 1 

pkt 5 Ukp dlatego, że przepisy niemieckie przewidują obowiązek przedstawienia 

pozytywnych badań lekarskich i psychologicznych, stanowi nieuzasadnioną wykładnię 

rozszerzającą -  Skarżący nie znajdował się bowiem w okresie cofnięcia lub zatrzymania 

prawa jazdy. Przepisy prawa polskiego nie przewidywały obowiązku uzyskania 

pozytywnego testu medyczno-psychologicznego. Stosowanie tego typu wykładni, jest 

nieuprawnione -  przepis nie mówi o żadnych innych ograniczeniach, lecz wprost 

wskazuje, że negatywna przesłanka ziści się wówczas, gdy strona wnioskująca zwróci się 

z wnioskiem o wydanie prawa jazdy w chwili obowiązywania decyzji o zatrzymaniu lub 

cofnięciu prawa jazdy, a w przedmiotowej sprawie takiej decyzji nie ma.

Organ dopuścił się także naruszenia art. 75 § 1 i 2 k.p.a. poprzez uznanie, że przedłożone 

przez Skarżącego oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności o zamieszkaniu 

pod adresem znajdującym się w Słubicach, w tym potwierdzenie tego faktu przez 

Wynajmującego nie stanowi zdaniem organu dowodu na spełnienie warunku, o którym 

mowa w art. 11 ust. 5 Ukp. Organ I instancji nie wykazał w żaden sposób, że Skarżący 

nie zamieszkuje w Polsce. Jedynym dowodem, zawierającymi odmienną od oświadczenia 

Skarżącego informację o miejscu jego zamieszkania, jest pismo Federalnego Urzędu ds. 

Ruchu Drogowego opierającej się jedynie na braku przedłożenia przez Skarżącego 

wymeldowania z Niemczech. Tymczasem Skarżący, okoliczność, że zamieszkuje 

w Polsce udokumentował także zaświadczeniem o zameldowaniu, które stanowi 

dokument urzędowy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia z dnia 26 czerwca 2018 r. 

VII SA/Wa 2108/17, wskazał, że jako  dowód należy dopuścić wszystko, co może 

przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (art. 75 §  1 KPA). Tym niemniej, jeżeli 

w dyspozycji organu znajduje się dokument urzędowy w rozumieniu art. 76 §  1 KPA. to 

dalsze prowadzenie postępowania dowodowego staje się zbędne. Dokumenty urzędowe 

sporządzone w przepisanej form ie przez powołane do tego organy państwowe w ich 

zakresie działania stanowią bowiem dowód tego. co zostało w nich urzędowo 

stwierdzone.
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Organ dysponując z jednej strony oświadczeniem Skarżącego oraz zaświadczeniami

0 zameldowaniu potwierdzającymi fakt zamieszkiwania Skarżącego w Polsce, a z drugiej 

niesprawdzoną informacją podaną przez Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego, 

bezzasadnie przyjął za bardziej wiarygodne pismo urzędu niemieckiego, całkowicie 

odmawiając wiarygodności oświadczeniu złożonemu przez Skarżącego pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. Postawa Organu jest ty m bardziej nieuzasadniona, że zawarte 

w złożonym oświadczeniu informacje odnośnie miejsca zamieszkania. Skarżący 

udokumentował następnie stosownymi zaświadczeniami.

3. Naruszenie przepisów prawa materialnego

W dalszej kolejności zauważyć należy, że Organ dopuścił się naruszenia przepisów 

prawa materialnego, co przejawia się w niewłaściwym zastosowaniu art. 12 ust. 1 pkt 5 

Ukp. W konsekwencji, doszło do błędnego ustalenia, że względem Skarżącego zaistniała 

negatywna przesłanka skutkująca odmową wydania prawa jazdy kategorii „B”.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 Ukp, prawo jazdy nie może być wydane osobie, która 

uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie 

do kierowania pojazdami zostało cofnięte - w okresie obowiązywania zatrzymania prawa 

jazdy lub cofnięcia uprawnienia.

Mając zatem na względzie treść przepisu, zarówno organ I jak i II instancji nie ustaliły 

czy w sprawie faktycznie istnieją przeciwwskazania do wydania prawa jazdy, na których 

opierają swoją odmowę. Z tych względów w pierwszej kolejności organ powinien ustalić 

czy faktycznie istnieje w obrocie prawnym jakakolwiek decyzja, o której mowa w art. 12 

ust. 1 pkt 5 Ukp. W ocenie Skarżącego organ zobligowany był wyjaśnić na czym polega 

zastosowany wobec Skarżącego środek i czy w ogóle był zastosowany, jaka jest jego 

treść i interpretacja przepisów prawa niemieckiego, w szczególności tych przywołanych 

w informacjach z Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego, jaki jest czas jego trwania

1 czy środek ten może być rozumiany jako cofnięcie uprawnienia do kierowania 

pojazdami lub zatrzymanie prawa jazdy w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 5 Ukp. Dopiero 

w przypadku poczynienia wyczerpujących ustaleń w tym zakresie organ powinien ocenić, 

czy ustalony stan faktyczny i prawny pozwala na przyjęcie, że wobec skarżącego został 

zastosowany jeden ze środków, o który ch stanow i art. 12 ust. 1 pkt 5 Ukp.

Skarżący podkreśla, że w jego w przypadku, orzeczony przez sąd niemiecki zakaz 

kierowania pojazdami ustał z dniem 2 lutego 2006 r., tym samym w chwili złożenia 

wniosku nie istniały żadne decyzje dotyczące cofnięcia lub zatrzymania uprawnień.
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Wobec tego, brak było przeciwwskazań do tego, aby Skarżący wnioskował o wydanie 

prawa jazdy w Polsce. Ww. cytowany przepis stanowi, że prawo jazdy nie może zostać 

wydane, jeżeli wniosek został złożony w trakcie trwania decyzji o zatrzymaniu prawa 

jazdy lub cofnięciu uprawnień. Zatem w przypadku Skarżącego, nie było żadnych 

przeciwwskazań do uwzględnienia wniosku, gdyż wniosek o wydanie prawa jazdy nie 

został złożony w okresie „cofnięcia" uprawnień. Skarżący mógł zatem ubiegać się o 

wydanie nowego prawa jazdy w Polsce, co też uczynił.

Zauważyć także należy, że Skarżący wnioskuje o wydanie polskiego prawa jazdy, 

a zatem wymagania jakie musi spełnić, aby je  uzyskać muszą być rozpatrywane na 

gruncie prawa polskiego a nie przepisów obowiązujących w Niemczech. Przepisy prawa 

polskiego nie wymagają od Skarżącego spełnienia dodatkowych przesłanek, w tym np. 

przedłożenia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdem (art. 11 ust. 6 Ukp), gdyż wobec niego nie została wydana decyzja 

o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3 Ukp. 

Wniosek należy rozstrzygać w oparciu o przepisy polskie, a nie regulacje niemieckie. 

Fakt, że regulacje niemieckie wymagają od Skarżącego przedłożenia opinii 

psychologicznej nie może mieć żadnego wpływu na wymagania stawiane mu w 

Polsce, w oparciu o przepisy Ukp.

W świetle powyższego, przyjęta przez SKO (w ślad za Prezydentem m.st. Warszawy) 

interpretacja informacji uzyskanych z niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Ruchu 

Drogowego jest całkowicie błędna co doprowadziło do niewłaściwego zastosowania art. 

12 ust. 1 pkt 5 oraz art. 11 ust. 1 Ukp i wydania decyzji nieodpowiadającej prawu. Z całą 

stanowczością należy także podkreślić, że data ustalona na dzień 8 czerwca 2022 r. nie 

jest datą obowiązywania decyzji w przedmiocie cofnięcia lub zatrzymania uprawnień lecz 

jest datą zatarcia skazania, określaną w języku niemieckim jako Tilgungsfrist czyli 

terminu ostatecznego wykreślenia wpisów dotyczących cofnięcia uprawnień 

z rejestru określony w § 29 StVG. Zatarcie skazania nie może być natomiast 

utożsamiane z okresem obowiązywania decyzji. Uregulowania dotyczące zatarcia 

skazania w niemieckim prawie znalazły się w art. 46 niem. ustawy o centralnym rejestrze 

skazanych i nie są one tożsame z okresem wskazanym w art. 12 ust. 1 pkt 5 Ukp. 

Przenosząc to na grunt polskiego prawa karnego, okres, na jaki sąd orzeka środek karny 

nie jest tożsamy z terminem zatarcia skazania. Zgodnie z art. 106 kodeksu karnego, 

Z chwilą zatarcia skazania uważa się j e  za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru 

skazanych. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 19 stycznia 2016 r. V KK 372/15 

wskazał, że zgodnie z treścią art. 106 KK, z chwilą zatarcia skazania, uważa się je za 

niebyłe. Skutkiem zatarcia skazania jest więc fakt, że za niebyłe uważa się nie tylko 

skazanie, lecz również samo popełnienie przestępstwa. Oznacza to wprowadzenie
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fikcji prawnej, że do popełnienia przestępstwa w ogóle nie doszło. W aspekcie 

pozytywnym od chwili zatarcia skazania prawdziwe - z punktu widzenia porządku 

prawnego - jest zatem stwierdzenie, że danego przestępstwa nie popełniono.

Nie ulega wątpliwości, iż bez prawidłowego ustalenia treści niemieckich regulacji, 

znaczenia orzeczonych wobec Skarżącego środków karnych i ich porównania 

z regulacjami polskimi, Organ nie był w stanie ustalić, czy wobec Skarżącego 

zachodzą przesłanki wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 5 Ukp.

Jeżeli chodzi o drugi zarzut naruszenia prawa materialnego tj. naruszenie art. 11 ust. 1 pkt 

5 Ukp, Organ błędnie uznał, że Skarżący nie spełnił warunku koniecznego do wydania 

prawa jazdy usankcjonowanego w ww. przepisie nie wykazując więzi ze wskazanym 

miejscem zamieszkania w RP. Przede wszystkim zauważyć należy, że powoływany 

przepis nie przewiduje obowiązku udowodnienia istnienia więzi osobistych 

i zawodowych łączących wnioskodawcę z Polską, a sposób udokumentowania przez 

Skarżącego, że regularnie przebywa w Polsce ze względu na więzi osobiste był 

wystarczający. Obowiązkiem Skarżącego było udokumentowanie faktu przebywania 

regularnie w Polsce ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu 

na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, gdyż wnioskując o wydanie prawa jazdy Skarżący 

właśnie na tę przesłankę się powoływał, co Skarżący wykonał. Przedłożył bowiem szereg 

dokumentów, w tym także zaświadczenie o zameldowaniu w miejscowości Słubice, 

zaświadczenie o zameldowaniu w Warszawie, oraz kopię zaświadczenia 

o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.

Konkluzje

1) Na moment tak złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy, jak też wydania 

decyzji Prezydenta m.st. Warszawy, w stosunku do Skarżącego nie zachodziła 

żadna z okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 5 Ukp -  uzyskane za 

granicą (w Niemczech) prawo jazdy nie zostało zatrzymane, zaś uprawnienie do 

kierowania pojazdami nie było na tą chwilę cofnięte -  zakaz udzielenia nowego 

prawa do prowadzenia pojazdów ustał. W tej sytuacji przepisy prawa polskiego 

nie przewidują możliwości odmowy wydania prawa jazdy lub nałożenia 

dodatkowych ograniczeń w tym zakresie. Wniosek o wydanie prawa jazdy 

w Polsce, nie został złożony okresie obowiązywania decyzji o cofnięciu 

uprawnień bądź zatrzymaniu prawa jazdy.

2) Skarżący w sposób prawidłowy wykazał, że spełnił przesłankę o której mowa 

w art. 11 ust. 1 pkt 5 lit. b Ukp (tj. wykazanie, że jego miejsce zamieszkania
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znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) przedkładając oświadczenie 

o którym mowa w tym przepisie a nadto udokumentował przebywanie na 

terytorium Polski przekładając dokument urzędowy w postaci zaświadczenia o 

zameldowaniu.

3) Organ bezzasadnie zarzuca Skarżącemu brak wykazania przez Skarżącego 

istnienia więzi osobistych lub zawodowych, w sytuacji gdy obowiązek ten nie 

wynika z przepisów prawa, a obowiązkiem Skarżącego było jedynie złożenie 

oświadczenia, że przybywa regularnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze 

względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi 

zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich 

Unii Europejskiej).

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak  w petitum.

Prof. d r  hab. M arek Chm aj
W A -4735

Załączniki:

1. pełnomocnictwo

2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej

3. dowód uiszczenia wpisu sądowego

4. odpis skargi
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Warszawa, dnia 23.07.2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany Andreas Putz, PESEL: 

83090419613, zam. ul. Benedykta 7, 03-606 

Warszawa, Polska, niniejszym upoważniam:

Prof. dr hab. Marka Chmaj, radcę prawnego

zChm aj i Wspólnicy sp. k., ul. Flory 9/4, 00-586 

Warszawa, Polska,

do reprezentowania mnie przed organami 

administracji i sądami administracyjnymi 

pierwszej i drugiej instancji we wszystkich 

postępowaniach dotyczących polskiego prawa 

jazdy.

Niniejsze pełnomocnictwo umocowuje 

pełnomocnika do ustanawiania pełnomocników 

dalszych (substytucyjnych).

Warschau, den 23.07.2020

VOLLMACHT

Ich, unten unterschriebene, Andreas Putz, 

PESEL: 83090419613, wonhaft: Benedykta

StraBe 7, 03-606 Warschau, Polen,

bevollmachtige ich hiermit:

Professor Marek Chmaj, der Rechtsanwalt, aus

Chmaj i Wspólnicy Sp.k., Flory StraBe 9/4, 00- 

586 Warschau, Polen,

mich vor allen Verwaltungsorganen und 

Verwaltungsgerichten der I und II Instanz in 

allen Verfahren bzgl. des ponischen 

Fuhrerscheins zu vertreten.

Die Bevollmachtigte kann Untervollmachten 

erteilen.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

WARSZAWA, 0 4 . 01. 2021

R A D C A . P R Ą

Prof. d r  hab. M arek Chm aj
W A -4735
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