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Decyzja
Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Gorzowie Wielkopolskim 
Kolegium w składzie orzekającym: 

Przewodniczący: Michał Szymankiewicz
Członkowie: Blanka Leszczyńska (spr.)

Rafał Bucholski

Po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Pana Romana Dik, reprezentowanego przez pełnomocnika 
prof. dr hab. Marka Chmaj -  radcę prawnego, od decyzji Starosty Słubickiego z dnia 27.02.2020 r., znak 
KD.5430.50.2018.MNie, odmawiającej Skarżącemu wydania krajowego prawa jazdy kat. A, B.

działając na podstawie art. 1 i art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994r. o 
samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018r.. poz. 570) oraz 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

orzeka

uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I

Uzasadnienie

W dniu 27 czerwca 2017 r. Pan Roman Dik złożył do Starosty Słubickiego wniosek o wydanie polskiego 
krajowego prawa jazdy kat. A, B. Starosta Słubicki, na podstawie przedłożonych dokumentów ustalił, że 
Wnioskodawca jest obywatelem Niemiec, zatem zgodnie z postanowieniem art. 4 pkt 2 ustawy' z dnia 5 stycznia 
2011 r. u.k.p., stanowiącym, iż kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy, w celu sprawdzenia czy 
ww. nie posiada niemieckiego krajowego prawa jazdy, z takim zapytaniem wystąpił w dniu 12.07.2017 r. 
Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego we Flensburgu. Po otrzymaniu odpowiedzi niemieckiego urzędu z dnia
17.10.2017 r., opierając się na posiadanych dowodach, organ uznał, że są one wystarczające do rozstrzygnięcia 
prowadzonego postępowania. Pismem z dnia 02.02.2018 r. zawiadomił Stronę zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. o 
możliwości zapoznania się z aktami w sprawie, wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, zgłoszonych 
żądań oraz wniesienia nowych dowodów we wskazanym terminie. Z  możliwości tej Strona, działająca poprzez 
pełnomocnika skorzystała, składając pismo z dnia 08.02.2018 r., w którym wskazała, że wszystkie wymagania dla 
uzyskania w Polsce prawa jazdy kat. B. określone w art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p. spełnia.

Starosta Słubicki, decyzją z dnia 23.03.2018 r. znak KD.5430.50.2018 odmówił Panu Romanowi Dik 
wydania krajowego prawa jazdy kat. A, B. W uzasadnieniu przytoczył treść art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p. i opisał 
przebieg postępowania administracyjnego w sprawie. Na podstawie uzyskanych z urzędu niemieckiego 
dokumentów organ I instancji wskazał, iż Skarżący w dniu 04 listopada 1999 r. został pozbawiony uprawnień do 
kierowania pojazdami z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, udowodniono też wyżej 
wymienionemu prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego, a kolejne prawo jazdy zostało cofnięte 
do 30 czerwca 2014 r., jednak warunkiem odzyskania niemieckiego prawa jazdy jest pozytywny wynik badań 
lekarsko- psychologicznych przeprowadzonych w Niemczech, co warunkuje dopuszczenie Pana Romana Dik do 
kierowania pojazdami mechanicznymi po drogach publicznych. Na podstawie powyższej informacji, organ I 
instancji uznał, iż spełnione zostały przesłanki określone w art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p. Od powyższej decyzji o 
odmowie wydania ww. Stronie krajowego prawa jazdy kat. B, odwołanie z zachowaniem ustawowego terminu 
wniósł Pan Roman Dik, reprezentowany przez Panią Olgę Braun, w następstwie rozpoznania którego. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp., decyzją z dnia 09 lipca 2018 r. nr SKO.Go/470- 
K.P./704/18 utrzymało zaskarżoną decyzję organu I instancji w mocy.

W wyniku wniesionej przez Stronę skargi na decyzję SKO, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie 
Wlkp. wyrokiem z dnia 28 listopada 2018 r., sygn. akt II SA/Go 762/18 uchylił zaskarżoną decyzję oraz 
poprzedzającą ją decyzję Starosty Słubickiego dnia 23 marca 2018 r. nr KD.5430.0.2018.
Starosta ponownie podjął postępowanie, które zakończył decyzją z dnia 27 lutego 2020 r., wydaną z powołaniem 

się na art. 11 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 2a u.k.p. i art. 104 k.p.a., którą odmówił Panu Romanowi Dik zam. Os.
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Słowiańskie 2/26 w Słubicach wydania polskiego krajowego prawa jazdy kat. B. W aktach sprawy znajduje się 
również postanowienie wydane przez organ I instancji z dnia 1 kwietnia 2020 r. o sprostowaniu oczywistej 
pomyłki pisarskiej w przedmiotowej decyzji tj. w miejsce błędnego zapisu „art. 12 ust. 2a" wstawiając prawidłowy 
zapis ..art. 4 pkt 2*’ u.k.p. Nie ma jednak ani dowodu wysłania tego postanowienia ani dowodu doręczenia 
Skarżącemu, więc nie ma pewności, czy w ogóle zostało ono wysłane. Pozostaje to jednak bez wpływu na podjęte 
przez Kolegium rozstrzygnięcie. Ponownie rozpatrując sprawę, w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia, organ 1 
instancji w dniu 08.03.2019 r. ponownie zwrócił się do Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego w Niemczech z 
zapytaniem w formie dwujęzycznego formularza, które miało jednoznacznie wskazać, czy Pan Roman Dik jest w 
posiadaniu niemieckiego krajowego prawa jazdy oraz czy obowiązują go prawomocne rozstrzygnięcia dotyczące 
zakazu prowadzenia pojazdów lub cofnięcia uprawnień oraz gdzie znajduje się centrum jego spraw życiowych. 
Organ niemiecki, po otrzymaniu tego formularza w odpowiedzi z dnia 30.04.2019 r. nie udzielił innych informacji 
niż uprzednio tj. w piśmie z dnia 11.10.2017 r. Po otrzymaniu tej informacji., pismem z dnia 10.06.2019 r. Starosta 
wezwał Skarżącego do uzupełnienia wniosku o wydanie prawa jazdy kat. B. o udokumentowanie aktualnego 
miejsca zamieszkania oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wynikających z art.
11 ust. 1 pkt 5 u.k.p., pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w przypadku nieusunięci braku w 
terminie 14-tu dni. Skarżący przedłożył: zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy od dnia 21.11.2019 r. 
do 21.02.2020 r. pod adresem Os. Słowiańskie 2/26 w Słubicach; oświadczenie z dnia 22.11.2019 r„ że jego 
miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium RP, zamieszkuje w Słubicach ze względu na swoje więzi 
zawodowe, posługuje polskich kontrahentów z dziedziny usług budowlanych a z uwagi na wieloletnie 
zapotrzebowanie na takie usługi w Niemczech przeniósł się do Polski z zamiarem stałego zamieszkania, by móc 
łatwiej wykonywać swoją pracę oraz oświadczył, że przebywa na terytorium RP przez okres wymagany ustawą o 
kierujących pojazdami w tym z uwzględnieniem 3 miesięcznego okresu poprzedzającego rejestrację jego pobytu w 
rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 14.07.2006 r. o wjeździe na terytorium RP. pobycie oraz wyjeździe z tego 
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz uwzględnieniem okresu 
zameldowania w miejscu wskazanym we wniosku. Ponadto Skarżący przedłożył umowę o pracę na 0,25 etatu na 
czas nieokreślony na stanowisko ogrodnik z dnia 07.01.2020 r. zawartą z OKAS s..c. Olha Klemm. Andrzej 
Sidorow Nowy Lubusz 8/22, 69-100 Słubice, do której dołączono informację o dodatkowych warunkach 
zatrudnienia na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu pracy. W informacji tej, podpisanej zarówno przez Stronę jak i 
Panią Olhę Klemm wskazano, że ze względu na zatrudnienie na 'A etatu obowiązujący wymiar czasu pracy 
zatrudnionego wynosi 2 godziny na dobę i przeciętny 10-cio godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy. Następnie 
organ zawiadomieniem z dnia 24.01.2020 r. poinformował Stronę o zakończeniu postępowania dowodowego i 
możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, zgłoszonych żądań 
oraz wniesienia nowych dowodów w sprawie, z której to możliwości Skarżący skorzystał. W piśmie z dnia 1 1.2020 
r. Pełnomocnik podkreślił, że Strona spełnia wszystkie wymagane przepisami prawa polskiego wymogi, niezbędne 
do uzyskania wnioskowanego prawa jazdy.

Decyzją z dnia 27 lutego 2020 r. znak: KD.5430.50.2018 MNie Starosta Słubicki odmówił Wnoszącemu 
wydania krajowego prawa jazdy kat. A. B. W uzasadnieniu organ opisał przebieg postępowania i stwierdził, 
ponownie zwrócił się do Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego w Niemczech z zapytaniem, czy 
wnioskodawca jest w posiadaniu niemieckiego krajowego prawa jazdy oraz czy obowiązują go prawomocne 
rozstrzygnięcia dotyczące zakazu prowadzenia pojazdów lub cofnięcia uprawnień oraz. gdzie znajduje się centrum 
jego spraw życiowych. Jak stwierdził organ, wobec przesłania przez urząd niemiecki powielonej informacji z dnia
11.10.2017 r., ze względu na brak możliwości jednoznacznego ustalenia obowiązujących stronę zatrzymań, cofnięć 
oraz posiadania niemieckiego krajowego prawa jazdy Starosta uznał, że brak jest podstaw do utrzymania 
dotychczasowego stanowiska odnośnie spełnienia przesłanek art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p. do odmowy wydania prawa 
jazdy, z niemiecki organ nie wskazał obowiązujących stronę ograniczeń, które wypełniałyby dotychczasowe 
stanowisko Starosty Słubickiego. Na tej podstawie organ I instancji odstąpił od rozstrzygania, czy osoba pozostaje 
w okresie cofnięcia uprawnień i skupił się li tylko na sprawdzeniu, czy zachowane zostały przesłanki art. 1 1 ust. 1 
pkt 5 u.k.p., którego treść przytoczył. W uzasadnieniu decyzji wskazano też, że ponowna analiza dokumentów 
zgromadzonych w postępowaniu oraz informacji uzyskanych z Federalnego Urzędu d.s. Ruchu Drogowego w 
Niemczech z dnia 11 października 2017 r. oraz z dnia 30.04.2019 r.. z których wynika, że Pan Roman Dik nadal 
zamieszkuje na terenie Niemiec, powstały uzasadnione wątpliwości dotyczące spełnienia warunków wynikających 
z powyższego przepisu. Starosta wskazał też, że z akt sprawy wynika, iż Wnioskodawca, świadom 
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, oświadczył we wniosku o wydania 
polskiego prawa jazdy wniesionym w dniu 27.06.2017 r., że jego miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w 
każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe z zamiarem stałego pobytu 
wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, co reguluje art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. Ponadto pełnomocnik Strony 
do wniosku załączył; orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami z dnia 5 
czerwca 2017 r.; zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej wydane przez Wojewodę
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Lubuskiego w dniu 22.06.2017 r.; wymeldowanie z Niemiec z dnia 18 grudnia 2017 r. (nie znaleziono tego 
dokumentu w aktach sprawy), zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy w okresie od 27.06.2017 r. do
26.01.2018 r. pod adresem ul. Lisia 15 w Słubicach; oświadczenie Wnioskodawcy z dnia 27.06.2017 r., iż znalazł 
lokal mieszkalny i jego faktycznym i głównym miejscem pobytu już od 6-ciu miesięcy jest Polska, co potwierdza 
osoba wynajmująca lokal mieszkalny własnoręcznym podpisem; oświadczenie z dnia 27.06.2017 r. złożone pod 
rygorem odpowiedzialności karnej, że od marca b.r. zamieszkuje w Słubicach przy ul. Lisiej 15, gdzie obecnie 
znajduje się ośrodek jego życiowych interesów oraz liczne powiązania osobiste; zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt czasowy od dnia 27.06.2017 r. do dnia 26.01.2018 r. pod adresem ul. Lisia 1 w Słubicach; zaświadczenie o 
zameldowaniu na pobyt czasowy od dnia 10.04.2018 r. do dnia 24.07.2018 r. pod adresem Osiedle Słowiańskie 
2a/24 w Słubicach. Zdaniem Starosty, powyższe oświadczenia są ze sobą sprzeczne w związku ze wskazaniem 
różnych okresów pobytu, w związku z czym budzą wątpliwości organu co zawartych w nich informacji. Wynika z 
tego, że Strona była zameldowana w Polsce na okres powyżej 185 dni tylko w roku 2017, a między datami nie 
wykazano ciągłości przebywania na terenie Polski, również oświadczyła jedynie zamiar podjęcia czynności 
wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p., co nie wypełnia definicji ujętej w tym artykule, i co więcej nie 
konkretyzuje więzi ze wskazanym miejscem zamieszkania w RP, a warunek ten jest nierozłącznym elementem 
powyższej regulacji prawnej określającego zamieszkanie. Jak wskazał organ z przesłanych przez organ niemiecki 
informacji z dniał 1.10.2017 r. i z dnia 30.04.2019 r. wynika, iż Pan Roman Dik posiada swoje miejsce stałego 
zamieszkania na terenie Niemiec pod adresem: 58762 Altena, Gehegder Weg 19 od dnia 01.11.2004 r., a 
wymeldowanie było tylko czasowe i miało na celu wprowadzenie w błąd organu prowadzącego niniejsze 
postępowanie w zakresie miejsca zamieszkania. Zauważyć trzeba, że w informacji organu niemieckiego z dnia 
11.00.2017 r. przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego w dniu 08.02.2018 r. istnieje inny zapis niż wskazał 
organ w uzasadnieniu decyzji, a mianowicie, że Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania pod powyższym 
adresem od 01.11.2004 r. a wymeldowania nie przedłożył, natomiast z informacji z dnia 30.04.2019 r. 
potwierdzono powyższy adres zamieszkania i zwrócono się z prośbą o sprawdzenie rzeczywistego centrum 
życiowych interesów w Polsce. Ponad wszelką wątpliwość zdaniem organu istnieje ewidentna przeszkoda 
wynikająca z niedopełnienia warunku wynikającego z art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p., wykluczająca możliwość ubiegania 
się o polskie krajowe prawo jazdy.

Działając przez profesjonalnego pełnomocnika Pan Roman Dik w ustawowym terminie złożył odwołanie 
od przedmiotowej decyzji, w którym wniósł o:
- uchylenie na podstawie art. 138 § 4 k.p.a. zaskarżonej decyzji w całości i zobowiązanie Starosty Słubickiego do 
wydania Odwołującemu krajowego prawa jazdy kat. A i B, ewentualnie o uchylenie na podstawie art. 138 § 2 
k.p.a. zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Staroście Słubickiemu, gdyż 
decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy -  
ustalenie miejsca zamieszkania na terytorium RP ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie.
Przedmiotowej decyzji zarzucił: 
naruszenie przepisów prawa materialnego tj.:
art. 11 ust. 1 pkt 5 lit. b u.k.p. poprzez błędną wykładnię i przyjęcie, że w niniejszej sprawie Odwołujący nie spełnił 
warunku koniecznego do wydania prawa jazdy usankcjonowanego w ww. przepisie, albowiem nie konkretyzuje 
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 nakłada 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 członkowskich Unii Europejskiej, któremu to 
obowiązkowi Odwołujący sprostał, a nadto wykazał, że w Polsce znajduje się centrum jego życiowych interesów 
oraz liczne powiązania osobiste i to z Polską wiąże najbliższe plany zawodowe oraz dokonał meldunku; 
naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy tj.:
naruszenie art. 7, art.8, art. 11, art. 77, art. 80, art. 107 § 1 k.p.a. polegające na dokonaniu przez organ 
niewłaściwych ustaleń w zakresie spełnienia przez niego pozytywnej przesłanki warunkującej wydanie prawa 
jazdy, określonej w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p.; 
naruszenie art. 7 i 8 k.p.a. poprzez:
- całkowite pominięcie znaczenia, charakteru i wagi dokumentu potwierdzającego zameldowanie Odwołującego na 
pobyt czasowy w lokalu mieszkalnym w Słubicach, oświadczeń Odwołującego o miejscu zamieszkania złożonych 
pod rygorem odpowiedzialności karnej;
- niepodjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy 
pomimo spełnienia przesłanki przepisów ustawy o kierowaniu pojazdami, w tym oparcie decyzji jedynie na treści 
otrzymanych informacji z Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego i pominięcie istotnego dla rozstrzygnięcia 
dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu mieszkalnym w Słubicach, oświadczeń 
Odwołującego o miejscu zamieszkania złożonych pod rygorem odpowiedzialności karnej;
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c) naruszenie art. 77 § 1 k.p.a. poprzez wydanie decyzji przed zebraniem w sprawie dowodów, które 
wskazywałyby na nieprzebywanie na terytorium RP przez wymagany prawem okres.

W uzasadnieniu odwołania Pełnomocnik wskazał, że podstawą odmowy wydania prawa jazdy, na mocy 
uchylonej decyzji było stanowisko organu, że w przypadku Pana Romana Dik zaistniały przesłanki negatywne do 
wydania prawa jazdy określone w art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p. Zatem organ odmawiając wydania odwołującemu Rawa 
jazdy kat. A, B na mocy wcześniejszej decyzji, swoje rozstrzygniecie opierał wyłącznie na wystąpieniu negatywnej 
przesłanki usankcjonowanej w art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p. Organ nie kwestionował wówczas spełnienia warunku 
określonego w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. WSA w uzasadnieniu wyroku wskazał, że okoliczności tej sprawy 
wymagały dokładniejszego wyjaśnienia stanu sprawy oraz zbadania prawa obcego, jako że należało wyjaśnić, jakie 
środki prawne zostały zastosowane przez organy RFN wobec Pana Romana Dik i czy mogą one zostać uznane za 
odpowiadające normie prawnej zawartej w art. 12 ust.l pkt 5 u.k.p. Dalej w uzasadnieniu odwołania Pełnomocnik 
w sposób obszerny wyjaśnił swoje stanowisko i wskazał m.in., że ponownie rozpatrując sprawę organ uznał, że 
brak jest podstaw do utrzymania dotychczasowego stanowiska odnośnie spełnienia przesłanek z art. 12 ust. 1 pkt 5 
u.k.p. do odmowy wydania prawa jazdy, gdyż brak jest możliwości jednoznacznego ustalenia obowiązujących 
stronę zatrzymań, cofnięć oraz posiadania niemieckiego krajowego prawa jazdy. W uzasadnieniu zaś Starosta 
wskazał, że ponownie rozpatrując sprawę skupił się przede wszystkim na sprawdzeniu, czy zachowane zostały 
przesłanki dotyczące art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. wykluczająca możliwość ubiegania się o polskie krajowe prawo 
jazdy. Zdaniem Odwołującego, Organ działa w sposób całkowicie dowolny. Przytaczając treść art. 11 ust. 1 pkt 5 
u.k.p. oraz treść § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie 
wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Pełnomocnik podniósł, że 
przepisy te nie nakładają na stronę wnioskującą o wydanie prawa jazdy obowiązku przedkładania dokumentów 
innych aniżeli oświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. dokumentów, którymi strona miałaby 
wykazać fakt zamieszkiwania na terytorium RP oraz istnienia więzi osobistych oraz zawodowych z Polską W 
przedmiotowej sprawie Skarżący to uczynił, a pomimo braku ciążącego na nim obowiązku, na potwierdzenie faktu 
zamieszkiwania na terytorium RP przedłożył szereg dokumentów potwierdzających, że jego miejscem 
zamieszkania jest Polska, czym potwierdził prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia o zamieszkiwaniu 
na terenie Polski. Dalej po przytoczeniu fragmentów uzasadnienia zaskarżonej decyzji Pełnomocnik wskazał, iż 
skoro Starosta po powtórnym zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami w sprawie powziął uzasadnione 
wątpliwości, co do spełnienia przesłanki określonej w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p., to aby je rozwiać winien 
przeprowadzić postępowanie dowodowe, którego wynik jednoznacznie potwierdziłby, że Odwołujący nie 
zamieszkuje na terytorium RP, czego organ nie uczynił i w tej sytuacji rozstrzygnięcie wydane na niekorzyść 
strony jest krzywdzące i narusza zasadę pogłębiania zaufania, wyrażoną w art. 8 k.p.a. Pełnomocnik wskazał 
także, że Starosta Słubicki w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nie wyjaśnił w sposób zgodny z prawem podstawy 
odmowy uwzględnienia żądania Odwołującego, a uzasadnienie decyzji sprowadza się głównie do opisania 
przebiegu postępowania i podejmowanych czynności w sprawie, a w podsumowaniu organ stwierdza, że Pan 
Roman Dik nie spełnił warunku z art. 11 ust. 1 pkt 5, nie wskazując w sposób wyczerpujący powodów takiego 
stanowiska. Zastosowany w decyzji sposób uzasadnienia przeprowadzonej subsumcji ustalonego stanu faktycznego 
pod określony przepis prawa jest wadliwy z uwagi na to, że nie wyjaśnia w sposób czytelny i jasny przesłanek, 
jakimi kierował się organ przy załatwianiu sprawy. Jedynym argumentem na jaki powołał się Starosta Słubicki był 
dowód w postaci pisma Urzędu Federalnego ds. Ruchu Drogowego, zgodnie z którym miejscem zamieszkania 
strony jest adres w Niemczech. Pomimo kwestionowania przez Starostę Słubickiego spełnienia przesłanek 
określonych w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. i kwestionowania prawdziwości złożonego oświadczenia, organ nie ustalił 
stanu faktycznego przebywania w lokalu mieszkalnym w Słubicach, a w szczególności w kontekście regularnego 
przebywania na terytorium RP i nawet nie zlecił właściwemu podmiotowi kontroli miejsca pobytu. Tym samym 
organ nie podważył skutecznie prawdziwości złożonego przez Odwołującego oświadczenia. W konkluzji 
Pełnomocnik wskazał, ze wydając zaskarżoną decyzję organ naruszył przepisy postępowania administracyjnego, w 
tym podstawowe zasady postępowania, takie jak obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz 
obowiązek prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie WIkp., zważyło, co następuje:

Przedmiotem postępowania odwoławczego jest decyzja Starosty Słubickiego z dnia 27 lutego 2020 r. znak 
KD.5430.50.2018MNie w sprawie odmowy wydania Panu Romanowi Dik krajowego prawa jazdy kategorii A, B. 
Przypomnieć należy, że przepisy art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. nakazują organom ustalenie istotnych w 
sprawie kwestii po wyczerpującym zebraniu, rozpatrzeniu i ocenie całego materiału dowodowego oraz kierowanie 
się przy tym zasadą prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy 
publicznej, a ponadto elementy powyższe mają znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji 
sporządzonym zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a., uwzględniającym zasadę przekonywania wynikającą z art. 11 k.p.a. 
Obowiązkiem każdego organu administracji publicznej jest wyczerpujące wskazanie okoliczności faktycznych i
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prawnych, którymi kierował się przy podejmowaniu rozstrzygnięcia, w szczególności uzasadnienie winno zawierać 
ocenę zebranego w postępowaniu materiału dowodowego, dokonaną przez organ wykładnię stosowanych 
przepisów oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa. Na organach administracji 
spoczywa nie tylko obowiązek wskazania swojego rozstrzygnięcia, ale i umotywowania swojego stanowiska w tym 
zakresie, tj. przedstawienia toku rozumowania, który doprowadził do podjęcia rozstrzygnięcia, w tym wskazania 
przyczyn zajęcia danego stanowiska, jak i powodów, dla których zarzuty i argumenty podnoszone przez stronę są 
lub nie są zasadne. Zważyć również trzeba, że z zasady prawdy obiektywnej wyrażonej w art. 7 k.p.a. wywodzi się. 
że podjęcie wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia oraz załatwienia sprawy wymaga w 
pierwszym rzędzie rozważenia, jakie fakty mają w sprawie znaczenie. Nieustalenie przez organy w ramach 
toczącego się postępowania lub pominięcie w uzasadnieniu decyzji okoliczności faktycznych, mogących mieć 
istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, może stanowić przesłankę do uznania naruszenia przez organ przepisów 
o postępowaniu administracyjnym w stopniu wywierającym istotny wpływ na wynik sprawy. Obowiązująca ustawa 
o kierujących pojazdami wdrożyła Dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 
2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE seria L nr 403 s. 18). Stosownie do art. 11 ust. 4 ww. dyrektywy - 
Państwo członkowskie odmawia wydania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, 
zawieszeniu lub cofnięciu w innym państwie członkowskim. Państwo członkowskie może także odmówić wydania 
prawa jazdy osobie ubiegającej się o prawo jazdy, której prawo jazdy zostało w innym państwie członkowskim 
unieważnione. Celem tych przepisów jest uniemożliwienie osobom, które zostały wykluczone z uczestnictwa w 
ruchu drogowym na terytorium jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, ominięcia sankcji nałożonych 
mocą prawomocnych orzeczeń właściwych władz i niedopuszczenie ich do ruchu drogowego bez uprzedniego 
spełnienia określonych przepisami prawa warunków do odzyskania uprawnień do kierowania pojazdami.

Podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowił art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. Art. 11 u.k.p. określa 
pozytywne przesłanki wydania prawa jazdy. Przesłanki te muszą zostać spełnione łącznie, a brak spełnienia 
którejkolwiek z nich wyklucza uzyskanie prawa jazdy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.k.p. prawo jazdy jest wydawane 
osobie, która: 1) osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii; 2) 
uzyskała orzeczenie: a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem; b) 
psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - nie dotyczy prawa jazdy 
kategorii AM. A l, A2, A, BI, B. B+E lub T; 3) odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej 
kategorii; 4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii; 5) 
uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce 
zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

-  ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo -  z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na 
swoje więzi osobiste, albo
b) 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, albo
c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ 
przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie 
trwania, albo
d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole. 
Natomiast w art. 12 ust. 1 u.k.p. ustawodawca wskazał na negatywne przesłanki wydania prawa jazdy. Zgodnie z 
pkt 5 powołanego przepisu prawo jazdy nie może być wydane między innymi 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. Art. 4 ust. 2 u.k.p. stanowi, że 
kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Przepis ten nie dotyczy międzynarodowego prawa jazdy 
oraz krajowego prawa jazdy osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3.
Zdaniem Kolegium, dokonane przez organ I instancji ustalenia, co do wystąpienia okoliczności uzasadniających 
odmowę wydania Skarżącemu polskiego prawa jazdy na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. są przedwczesne z 
powodu niewyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych z punktu widzenia powyższych przepisów.
Z powyższych regulacji wynika, że ustawodawca przewidział zarówno pozytywne, jak i negatywne przesłanki, od 
których zaistnienia uzależnia sposób rozstrzygnięcia w przedmiocie wydania prawa jazdy.
Z art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. wynika, że ustawodawca uwarunkował możliwość wydania prawa jazdy od przesłanki 
zamieszkiwania wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie określił on sytuacje 
stanowiące o tym, że miejsce zamieszkania wnioskodawcy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wśród nich wymienił wskazaną przez Stronę we wniosku o wydanie prawa jazdy z dnia 27 czerwca 2017 r. 
okoliczność przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku 
kalendarzowym ze względu na więzi osobiste i zawodowe oraz z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu 
na swoje więzi osobiste (pkt 5a). Wskazać należy, że przesłanka zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej musi być spełniona w chwili składania wniosku (por. wyrok NSA z dnia 31 marca 2016 r., 1 OSK 1657/14, 
wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 stycznia 2019 r. II SA/Go 849/18). Zarówno ta okoliczność jak i 
wskazanie przez Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego we Flensburgu w odpowiedzi z dnia 11.10.2017 r. i z dnia
30.04.2019 r., że zgodnie z prowadzonym przez ten organ dochodzeniem, miejsce zamieszkania (centrum 
życiowych interesów) Wnioskodawcy istnieje nadal w Niemczech, a także rozbieżności we wskazanych przez 
Skarżącego miejscach zamieszkania na terenie RP w oświadczeniach i dokumentach tj.:
- w upoważnieniu Pani Olgi Braun do wykonania czynności urzędowych dotyczących uzyskania Profilu Kandydata 
na Kierowcę i odebrania zaświadczenia o zdobytych uprawnieniach z dnia 05.06.2017 r. -  ul. Lisia 15 w Słubicach;
- w orzeczeniu lekarskim nr 397/2017 z dnia 05.06.2017 r. -  ul. Sienkiewicza 43/5 w Słubicach;
- we wniosku o wydanie prawa jazdy z dnia 27.06.2017 r. -  ul. Lisia 15 w Słubicach;
- w oświadczeniu Skarżącego z dnia 27.06.2017 r., że już od 6-ciu miesięcy jego faktycznym i głównym miejscem 
pobytu jest Polska, co potwierdza własnoręcznym podpisem osoba wynajmująca lokal mieszkalny -  ul. Lisia 15 w 
Słubicach;
- w oświadczeniu Skarżącego z dnia 27.06.2017 r., złożonym pod odpowiedzialnością kamą, że od marca b.r. 
zamieszkuje w Słubicach, gdzie wynajmuje lokal mieszkalny przy ul. Lisiej 15;
- w zaświadczeniu o zameldowaniu na pobyt czasowy od dnia 27.06.2017 r. do dnia 26.01.2018 r. -  ul. Lisia 15 w 
Słubicach;
- w zaświadczeniu o zameldowaniu na pobyt czasowy z od dnia 10.04.2018 r. do dnia 24.07.2018 

r. -  ul. Osiedle Słowiańskie 2a/24 w Słubicach;
- w zaświadczeniu o zameldowaniu na pobyt czasowy od dnia 21.11.2019 r. do dnia 21.02.2020 r. -  Os. 
Słowiańskie 2/26 w Słubicach
nie mogą przesądzać, że nie została spełniona przesłanka 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p., podobnie jak okoliczność, że 
zameldowanie w Polsce nie obejmuje okresu 185 dni przed złożeniem wniosku. Zgodzić się należy ze 
stanowiskiem organu I instancji, zawartym w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że warunku „przebywania” nie 
można utożsamiać z zameldowaniem danej osoby pod oznaczonym adresem w orzecznictwie warunku 
„przebywania” nie można bowiem utożsamiać z „zameldowaniem” określonej osoby, które jest jedynie rejestracją 
faktu pobytu tej osoby pod wskazanym przez nią adresem (vide: wyrok NSA z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 
II OSK 2767/16).
Zauważyć należy, iż organy nie są związane treścią oświadczenia strony w zakresie jej miejsca zamieszkania. 
Istota takiego oświadczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej polega na możliwości przyjęcia przez organy 
twierdzenia strony co do faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, w przedmiotowej sprawie ustalenia 
pozytywnej przesłanki wydania skarżącemu wnioskowanego prawa jazdy. Możliwość ta nie oznacza jednak 
obowiązku zaprzestania na tym oświadczeniu. Z art. 75 k.p.a. nie wynika ograniczenie co do rodzaju dowodów, 
którym należy przyznać pierwszeństwo w ustaleniu istnienia danego faktu. Oświadczenia składane przez stronę w 
postępowaniu administracyjnym, mogą korzystać co najwyżej z domniemania prawdziwości, jeżeli nie są 
sprzeczne z innymi dowodami lub okolicznościami i faktami znanymi organom administracyjnym z urzędu. 
Oświadczenia te są zatem środkami dowodowymi, które podlegają ocenie przez organ administracji publicznej na 
zasadach i w trybie wskazanym w k.p.a. Oświadczenie o miejscu zamieszkiwania złożone przez Stronę w niniejszej 
sprawie może zostać skuteczne zakwestionowane przez organ w postępowaniu o wydanie prawa jazdy. Podlega 
ono badaniu przez organ, które winno zmierzać - w razie wątpliwości co do spełnienia przez wnioskodawcę 
przesłanki określonej w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. - w kierunku ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego. Mając na 
uwadze zgromadzony przez organy Starostę Słubickiego materiał dowodowy należy zauważyć, iż zaistniały 
podstawy powzięcia przez organ I instancji wątpliwości co do prawdziwości złożonych przez Skarżącego 
oświadczeń dotyczących jego miejsca pobytu. Przemawia za tym wskazana już wyżej sprzeczność między 
oświadczeniami złożonymi przez samą Stronę, jak i wskazanie przez Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego, że 
zgodnie z przeprowadzonym przez ten organ dochodzeniem Pan Roman Dik posiada miejsce zamieszkiwania na 
terenie Niemiec, jak i zwrócenie uwagi, że ponownie wszystko wskazuje na przypadek w ramach tzw. turystyki w 
zakresie prawa jazdy przy obejściu niemieckiego systemu sporządzania ekspertyz medyczno-psychologicznych. 
Równocześnie organ ten wskazał na konieczność sprawdzenia rzeczywistego centrum życiowych interesów w 
Polsce. Powyższy stan uzasadniał podjęcie przez Starostę Słubickiego w niniejszej sprawie w trakcie 
prowadzonego postępowania wyjaśniającego wszelkich niezbędnych czynności mających na celu ustalenie miejsca 
zamieszkiwania wnioskodawcy w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p., czego organ nie uczynił. Organ ograniczył 
się tylko do skierowania do Federalnego Urzędu ds. Transportu Drogowego we Flensburgu wniosku z dnia
08.03.2019 r. (w związku z niepełnymi informacjami uzyskanymi z systemu RESPER) o uzupełnienie danych oraz 
wezwania Skarżącego z dnia 10.06.2019 r. o udokumentowanie w terminie 14 dni aktualnego miejsca 
zamieszkania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Tymi czynnościami oprócz przesłuchania 
strony może być również przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków posiadających wiedzę w tym 
przedmiocie np. osób wynajmujących lokal mieszkalny, osób zamieszkujących w sąsiednich lokalach 
mieszkalnych, kontrolę miejsca pobytu przy skorzystaniu z dostępnych środków i organów, a następnie poddanie
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tych dowodów ocenie w oparciu o kryteria wskazane w art. 80 k.p.a. Również w swoich odpowiedziach Federalny 
Urząd ds. Transportu Drogowego wskazał, że w uzasadnionych przypadkach o podejrzenie wykroczenia wobec 
zasady miejsca zamieszkania powinny być kierowane zapytania i w takim przypadku opracowujący informacje jest 
do dyspozycji. Z możliwości tej organ I instancji również nie skorzystał. Okolicznościami pozwalającymi dokonać 
prawidłowej oceny oświadczenia strony dotyczącego miejsca zamieszkiwania mogą być również fakty związane z 
ustaleniem faktycznego miejsca jej zatrudnienia, charakteru świadczonej w ramach zatrudnienia pracy. Organ nie 
dokonał takiej kontroli w miejscu pracy, lecz ograniczył się tylko do oceny przedłożonej przez Skarżącego umowy
0 pracę od dnia 07.01.2020 r., wskazując w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, iż zatrudnienie na 0,25 etatu jako 
ogrodnik nie wypełnia więzi zawodowych z miejscem zamieszkania, ponieważ praca w ogrodnictwie jest pracą 
sezonową, niewymagającą codziennego nakładu pracy i może być wykonana bez zamieszkania na danym terenie. 
Zauważyć trzeba, że w informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, załączonej do zawartej umowy o pracę 
pracodawca wyznaczył normy czasu pracy w ramach zatrudnienia na 'A etatu w wymiarze czasu pracy 2 godziny na 
dobę i przeciętny 10-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy. Zważyć należy, że ocena zastosowania przepisów 
prawa materialnego wymaga uprzedniego stwierdzenia, że stan faktyczny został ustalony prawidłowo, po 
wszechstronnym rozpatrzeniu materiału dowodowego zebranego w sprawie (por. wyrok NSA z 22 czerwca 2017 r., 
II GSK 2740/15). Rozważania w przedmiocie zastosowania określonego przepisu prawa materialnego mają 
bowiem uzasadnienie dopiero na tym etapie stosowania prawa, na którym nie ma już żadnych wątpliwości, co do 
stanu faktycznego.
Z kolei wynikający z treści art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p. zakres ustaleń organu obejmuje badania, czy wnioskodawca 
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. W 
przedmiotowej sprawie organ I instancji wystąpił do Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego o udzielenie 
informacji w tym zakresie. Odpowiedź tego organu z dnia 30 kwietnia 2019 r., zdaniem Starosty Słubickiego 
zawierała nieprecyzyjne ustalenia, czy osoba ta przebywa nadal w okresie cofnięcia uprawnień do kierowania 
pojazdami. Z uwagi na brak możliwości jednoznacznego ustalenia obowiązujących stronę zatrzymań, cofnięć oraz 
posiadania niemieckiego krajowego prawa jazdy Starosta Słubicki uznał, że brak jest podstaw do utrzymania 
dotychczasowego stanowiska odnośnie spełnienia przesłanek art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p tj. odmowy wydania prawa 
jazdy, a urząd niemiecki nie wskazał obowiązujących stronę ograniczeń, które wypełniałyby dotychczasowe 
stanowisko organu I instancji. W zaistniałej sytuacji Starosta Słubicki odstąpił od rozstrzygania czy osoba ta 
pozostaje w okresie cofnięcia uprawnień. Wskazać należy, że wyjaśnienie powyższych okoliczności istotnych do 
rozstrzygnięcia sprawy, a związanych z ustaleniem negatywnej przesłanki odmowy wydania prawa jazdy o której 
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 będzie wymagało czy to uzyskania bliższych wyjaśnień od organu niemieckiego z 
podaniem podstawy prawnej czy też wyjaśnienia powyższych wątpliwości w oparciu o przetłumaczone przez 
biegłego stosownych przepisów obowiązujących w niemieckim systemie prawnym pozwalających na 
rozstrzygnięcie powyższych wątpliwości.
Mając powyższe na uwadze Kolegium uznało, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy wobec istotnych 
braków w zakresie ustalenia koniecznych do rozstrzygnięcia sprawy okoliczności doszło do naruszenia przez organ
1 instancji przepisów postępowania to jest art. 7, 8, art. 11, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 1 k.p.a. mogących 
mieć istotny wpływ na wynik sprawy, co skutkuje uchyleniem zaskarżonej decyzji i przekazaniem sprawy do 
ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, z uwagi na konieczność przeprowadzenia i uzupełnienia 
postępowania dowodowego w znacznym zakresie, z wykorzystaniem dokumentów i prawa obcego. W trakcie 
ponownego rozpoznania sprawy organ I instancji winien dokładnie i wyczerpująco ustalić aktualny stan faktyczny 
sprawy z wykorzystaniem dokumentów źródłowych oraz zweryfikować wyżej wskazane wątpliwości dotyczące 
spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p. Mając na względzie 
szczególny charakter sprawy i jej trudność wskazać należy, że ustalenie treści prawa obcego, konieczne w świetle 
pojęć i instytucji powoływanych przez organy niemieckie i odmiennych, niż występujące w prawie polskim jest 
również elementem stanu faktycznego. Organ I instancji powinien wyjaśnić jednoznacznie stosowane przez organy 
niemieckie terminy oraz ich implikacje prawne. Wymaga to w szczególności zwrócenia się do Federalnego Urzędu 
ds. Ruchu Drogowego o doprecyzowanie przekazywanych informacji, a w sytuacji, gdy te informacje lub zawarte 
w nich pojęcia będą niewystarczające lub nadal niejasne organy winny rozważyć skorzystanie z wiedzy 
specjalistycznej.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, Starosta Słubicki powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe 
w pełnym zakresie, z uwzględnieniem powyższych uwag, które powinno w sposób niepodważalny rozwiać 
wszelkie wątpliwości organu I instancji w zakresie zaistnienia przesłanek do odmowy bądź wydania Skarżącemu 
polskiego krajowego prawa jazdy, a przede wszystkim wskazaniami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gorzowie Wlkp. z dnia 28 listopada 2018 r. sygn. akt II SA/Go 672/18., którym to orzeczeniem Sąd uchylił 
uprzednią decyzję organu I instancji z dnia 23.03.2018 r. jak i utrzymującą ją w mocy decyzję SKO w Gorzowie 
Wlkp. z dnia 09 lipca 2018 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że okoliczności tej sprawy wymagały
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zdaniem sądu dokładniejszego wyjaśnienia stanu sprawy oraz zbadania prawa obcego, jako że należało wyjaśnić 
jakie środki prawne zostały zastosowane przez organy RFN wobec skarżącego i czy mogą one zostać uznane za 
odpowiadające normie prawnej zawartej w art. 12 ust. 1 ust. 5 u.k.p. tzn. czy prawo jazdy zostało zatrzymane lub 
uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte - w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub 
cofnięcia uprawnienia. Skoro w rozpoznawanej sprawie nie można w sposób jednoznaczny stwierdzić, czy przyjęte 
przez organy istotne fakty został ustalone, subsumcja tego stanu faktycznego pod przepis prawa materialnego (art. 
12 ust. 1 pkt 5 u.k.p.) jest przedwczesna. Z powyższych względów Sąd uznał, że w okolicznościach rozpoznawanej 
sprawy wobec istotnych braków dowodowych doszło do naruszenia prawa procesowego to jest art. 7, 77 § 1 i 80 
k.p.a., mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.), co skutkuje uchyleniem 
zaskarżonej decyzji. Z uwagi na konieczność znacznego uzupełnienia postępowania dowodowego z 
wykorzystaniem dokumentów i prawa obcego należało również uchylić decyzję organu I instancji (art. 135 
p.p.s.a.). Zadaniem organów będzie dokładne i wyczerpujące ustalenie aktualnego stanu faktycznego sprawy z 
wykorzystaniem dokumentów źródłowych oraz zweryfikowanie wyżej wskazanych wątpliwości dotyczących 
informacji organów RFN. Wskazać tu należy, że ustalenie treści prawa obcego jest elementem stanu faktycznego. 
W razie potrzeby organ może w zwrócić się o opinię biegłego sprawie co do treści prawa obcego, w sytuacji, gdy 
korzystając z dostępnych mu środków nie jest w stanie samodzielnie tego ustalić. Takie wyjaśnienie (co do prawa) 
może być wykorzystane w innych sprawach, a jest ich wiele.
Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż w myśl art. 153 ustawy z dnia 30 stycznia 2002 r. prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 t.j.) ocena prawna i wskazania co do 
dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub 
przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa 
uległy zmianie. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 13 lutego 2020 r. w 
sprawie I SA/Sz 913/19 „ Zgodnie z art. 153 p.p.s.a. ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania 
wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie było przedmiotem zaskarżenia, a także 
sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie. Oznacza to. że przepis zobowiązuje organ do uwzględnienia w 
ponownym orzekaniu sądowej oceny prawnej i nakazuje mu wykonanie sądowych wskazań dotyczących tego, co 
musi uczynić przed merytorycznym orzeczeniem. Nie jest rolą organu jakiekolwiek kontestowanie oceny prawnej 
lub ww. wskazań - organ ma obowiązek się do nich zastosować w pełni; nawet, jeżeli uważa inaczej".

Odnosząc się do wniosku Pełnomocnika o uchylenie na podstawie art. 138 § 4 k.p.a. zaskarżonej decyzji w 
decyzji w całości i zobowiązanie Starosty Słubickiego do wydania Odwołującemu krajowego prawa jazdy kat. B 
wskazać należy, iż wniosek ten nie może zostać uwzględniony. Konstrukcja decyzji organu odwoławczego, 
wydawanej na podstawie art. 138 § 4 k.p.a., jest najbliższa konstrukcji decyzji kasacyjnej, skoro - tak jak decyzja 
kasacyjna - kreuje ona obowiązek ponownego rozstrzygnięcia sprawy- administracyjnej i utrzymuje tok instancji 
(nie zamyka toku instancji). Natomiast kwestię "narzucenia" przez organ odwoławczy organowi pierwszej 
instancji, na podstawie art. 138 § 4 k.p.a. sposobu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w określony sposób, 
należałoby postrzegać w kategoriach ustawowego, podyktowanego specyfiką sprawy administracyjnej, wyjątku od 
zasady samodzielności jurysdykcyjnej organu pierwszej instancji przy ponownym rozpatrywaniu sprawy, a 
zarazem wyjątku od klasycznej konstrukcji decyzji kasacyjnej ( teza 4, GSP 2012/2/61-68 -  artykuł notka 
bibliograficzna Bogusz Mariusz, Charakter prawny decyzji organu odwoławczego wydanej na podstawie art. 138 § 
4 kodeksu postępowania administracyjnego). Natomiast w myśl art. 138 § 2 k.p.a. organ odwoławczy może uchylić 
zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy 
decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma 
istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Decyzja taka jest decyzją procesową, będącą ostatnim aktem wydanym w 
toku instancji, powodującym powrót sprawy do organu administracyjnego celem jej ponownego rozpatrzenia. 
Przepis art. 138 § 2 k.p.a. nie będzie miał zastosowania wtedy, gdy materiał dowodowy wymagany do 
rozstrzygnięcia sprawy zostanie zgromadzony, a kwestią sporną będzie wyłącznie jego ocena, co w przedmiotowej 
sprawie nie wystąpiło. W niniejszym postępowaniu , w rozumieniu art. 138 § 2 k.p.a. zwrot "konieczny do 
wyjaśnienia zakres sprawy" należy interpretować jako brak przeprowadzenia przez organ pierwszej instancji 
postępowania wyjaśniającego w całości lub znacznej części, co uniemożliwia rozstrzygnięcie sprawy przez organ 
odwoławczy zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Aby naprawić błąd organu 
pierwszej instancji organ odwoławczy musiałby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w całości albo w 
znacznej części, a do tego nie jest uprawniony (za wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 01 października 2018 r., 
sygn. akt 11 SA/Gd 483/19, CBOSA). Ustalenia poczynione w sprawie powinny znaleźć odzwierciedlenie w 
uzasadnieniu decyzji, które powinno spełniać wymogi określone w art. 107 § 3 k.p.a. Mając na uwadze powyższe 
okoliczności, tut. Kolegium orzekło jak na wstępie.
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POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Stronie na niezgodność decyzji z prawem przysługuje prawo złożenia 
sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gorzowie Wlkp., w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia za pośrednictwem tut. Kolegium.

Termin ten uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do 
sądu administracyjnego.

Rozpoznając sprzeciw od decyzji, sąd ocenia jedynie istnienie przesłanek do wydania decyzji, o której 
mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Od wniesionego na niniejszą decyzję sprzeciwu strona, stosownie do treści § 2 ust. I pkt 6a rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w 
postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), powinna uiścić wpis w wysokości 
100 złotych w kasie lub na rachunek WSA w Gorzowie Wlkp.

Strona może ubiegać się o przyznanie jej prawa pomocy na zasadach określonych w art. 243 i nast. ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. -  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017.1369 ze zm.). 
Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz 
ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu.

Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie 
całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, a w 
sprawach z zakresu obowiązków
podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej także doradcy podatkowego.

Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w 
części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. .

Otpeymują wraz z klauzulą informacyjną:
I 1. j  Prof. dr hab. Marek Chmaj radca prawny -  pełnomocnik Pana Romana Dik, Chmaj i Wspólnicy Sp.k., ul. 

Flory 9 lok. 4, 00-586 Warszawa
2. Starosta Słubicki
3. a/a.

utreym
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K la u zu la  in form acyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., ul. Chrobrego 31, 66-400 Gorzów Wlkp., e-mail: 
biuro@sko-gorzow.com.pl;

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych w 
Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gorzowie Wlkp., ul. Chrobrego 31, 66-400 
Gorzów Wlkp., e-mail: iod@kom-pro.pl;

- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp., na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO;

- art. 9 ust. 1 lit. g RODO;

- art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach 
odwoławczych;

- Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 
obligatoryjne;

- Pani/Pana dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, 
usługi IT);

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami, zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora;

- Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych;

- Przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania danych osobowych;

- Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania;

- Przysługuje Pani/Panu prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu.

mailto:biuro@sko-gorzow.com.pl
mailto:iod@kom-pro.pl


SAMORZĄDOWE 
KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

ul. Chrobrego 31. teł. 95^7358 100 Gorzów Wlkp. dnia 12.06.2020 r.
66-400 Gorzów Wlkp.

S KO.Go/470-Sz. M 7720/20

Decyzja
Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Gorzowie Wielkopolskim 
Kolegium w składzie orzekającym: 

Przewodniczący: Michał Szymankiewicz
Członkowie: Blanka Leszczyńska (spr.)

Rafał Bucholski

Po rozpatrzeniu w dniu 12.06.2020r. odwołania wniesionego przez Pana Roya Petera Kłębach, 
reprezentowanego przez pełnomocnika prof. dr hab. Marka Chmaj, od decyzji Starosty Słubickiego z dnia
27.02.2020 r.. znak KD.5430.56.2019, odmawiającej Skarżącemu wydania krajowego prawa jazdy kat. B.

działając na podstawie art. 1 i art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994r. o
samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018r., poz. 570) oraz 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

orzeka

uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Uzasadnienie

W dniu 03 sierpnia 2018 r. Roy Peter Kłębach złożył do Starosty Słubickiego wniosek o wydanie polskiego 
krajowego prawa jazdy kat. B. Na podstawie przedłożonych dokumentów organ ustalił, że Wnioskodawca jest 
obywatelem Niemiec. W myśl art. 12 ust. 2a u.k.p. w celu wydania prawa jazdy właściwy organ wydający prawo 
jazdy zwraca się do odpowiednich organów państw członkowskich Unii Europejskiej. Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, o potwierdzenie, że osoba ubiegająca się o uprawnienie nie posiada prawa jazdy 
wydanego w jednym z tych państw ani nie rozpoczęła procedury wymiany prawa jazdy na krajowe prawo jazdy lub 
procedury wydania wtórnika polskiego krajowego prawa jazdy i zgodnie z art. 12 ust. 2b wystąpił z zapytaniem w 
drodze teletransmisji przy użyciu Europejskiej Sieci Praw Jazdy EUCAR1S. Ponieważ odpowiedź nie była 
precyzyjna Starosta, zgodnie z postanowieniem art.. 4 pkt 2 u.k.p. stanowiącym, że kierowca może posiadać tylko 
jedno ważne prawo jazdy, w celu sprawdzenia czy Wnioskodawca nie posiada niemieckiego krajowego prawa 
jazdy wystąpił w dniu 17.01.2019 r. z zapytaniem do Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego we Flensburu. Po 
otrzymaniu odpowiedzi niemieckiego urzędu z dnia 1 maja 2019 r., przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego 
w dniu 05 lutego 2020 r., pismem z dnia 14 czerwca 2019 r. wezwał Skarżącego do uzupełnienia złożonego 
wniosku o udokumentowanie aktualnego miejsca zamieszkania i przedłożenie dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków wynikających z art. 11 ust. I pkt 5 u.k.p., przytaczając jego treść. Starosta pouczył adresata, 
że nieusunięcie ww. braku w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez 
rozpatrzenia. Skarżący dołączył posiadane dokumenty, w związku z czym opierając się na posiadanych 
dowodach, organ uznał, że są one wystarczające do rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania. Pismem z dnia
24.01.2020 r. zawiadomił Stronę zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie, 
wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, zgłoszonych żądań oraz wniesienia nowych dowodów we 
wskazanym terminie, z której to możliwości Strona działająca poprzez pełnomocnika skorzystała i pismem z dnia
11.02.2020 r. oświadczyła, że spełnia wszystkie wymagane przepisami prawa polskiego wymogi niezbędne dla 
uzyskania prawa jazdy.

Starosta Słubicki decyzją z dnia 27.02.2020 r. znak KD.5430.56.2019 odmówił Panu Royowi Peterowi 
Kłębach wydania krajowego prawa jazdy kat. B. W uzasadnieniu przytoczył treść art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p., opisał 
przebieg postępowania administracyjnego i wymienił dokumenty zgromadzone w postępowaniu. Na podstawie 
uzyskanych z urzędu niemieckiego dokumentów organ I instancji wskazał, iż Skarżący nie posiada obecnie 
ważnego niemieckiego prawa jazdy, a warunkiem wydania na nowo prawa jazdy w Niemczech jest przedłożenie 
medyczno- psychologicznej ekspertyzy potwierdzającej zdolność do prowadzenia pojazdów w publicznym ruchu 
drogowym oraz. że jego miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Niemiec pod adresem: 55270 Jugenheim.
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Hintergasse 4. W związku z informacją zawartą w piśmie Federalnego Urzędu Transportu z Flensburga w ocenie 
Starosty Słubickiego powstały uzasadnione wątpliwości dotyczące spełnienia warunków wynikających z art. 11 
ust. 1 pkt 5 u.k.p. Organ wskazał, iż z przedłożonych dokumentów oraz złożonych oświadczeń wynika, iż Strona 
przed ubieganiem się o wydanie prawa jazdy nie tylko nie była zameldowana czasowo w Polsce na okres powyżej 
185 dni w każdym roku kalendarzowym, ale również oświadczyła jedynie zamiar podjęcia czynności wynikających 
z art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p., co nie wypełnia definicji ujętej w tym przepisie i co więcej, nie konkretyzuje więzi ze 
wskazanym miejscem zamieszkania w RP, który to warunek jest nieodłącznym elementem ww. regulacji prawnej 
określającej zamieszkanie. Z dokumentów tych wynika, iż w roku 2018 i 2019 Strona nie była czasowo 
zameldowana w Polsce na okres powyżej 185 dni, a między tymi datami Strona nie wykazała ciągłości 
przebywania na terenie RP. Uznając, że posiadane dowody są wystarczające do rozstrzygnięcia prowadzonego 
postępowania, pismem z dnia 24.01.2020 r. zawiadomił stronę zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania 
się z aktami w sprawie, wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, zgłoszonych żądań oraz wniesienia 
nowych dowodów w wyznaczonym terminie, z której to możliwości Strona nie skorzystała.
Od powyższej decyzji o odmowie wydania ww. Stronie krajowego prawa jazdy kat. B odwołanie z zachowaniem 
ustawowego terminu wniósł Pan Roy Peter Kłębach, reprezentowany przez radcę prawnego prof. dr hab. Marka 
Chmaj, w którym wniósł o:
- uchylenie na podstawie art. 138 § 4 k.p.a. zaskarżonej decyzji w całości i zobowiązanie Starosty Słubickiego do 
wydania Odwołującemu krajowego prawa jazdy kat. B, ewentualnie o uchylenie na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. 
zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie spraw}' do ponownego rozpatrzenia Staroście Słubickiemu, gdyż 
decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy -  
ustalenie miejsca zamieszkania na terytorium RP ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie.
Przedmiotowej decyzji zarzucił: 
naruszenie przepisów prawa materialnego tj
art. 11 ust. 1 pkt 5 lit. b u.k.p. poprzez błędną wykładnię i przyjęcie, że w niniejszej sprawie Odwołujący nie spełnił 
warunku koniecznego do wydania prawa jazdy usankcjonowanego w ww. przepisie, albowiem nie konkretyzuje 
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 nakłada 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 członkowskich Unii Europejskiej, któremu to 
obowiązkowi Odwołujący sprostał, a nadto wykazał, że w Polsce znajduje się centrum jego życiowych interesów 
oraz liczne powiązania osobiste i to z Polską wiąże najbliższe plany zawodowe oraz dokonał meldunku; 
naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy tj.:
naruszenie art. 7, art.8, art. 11, art. 77, art. 80, art. 107 § 1 k.p.a. polegające na dokonaniu przez organ 
niewłaściwych ustaleń w zakresie spełnienia przez niego pozytywnej przesłanki warunkującej wydanie prawa 
jazdy, określonej w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p.; 
naruszenie art. 7 i 8 k.p.a. poprzez:
- całkowite pominięcie znaczenia, charakteru i wagi dokumentu potwierdzającego zameldowanie Odwołującego na 
pobyt czasowy w lokalu mieszkalnym w Słubicach, oświadczeń Odwołującego o miejscu zamieszkania złożonych 
pod rygorem odpowiedzialności karnej;
- niepodjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy 
pomimo spełnienia przesłanki przepisów ustawy o kierowaniu pojazdami, w tym oparcie decyzji jedynie na treści 
otrzymanych infonnacji z Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego i pominięcie istotnego dla rozstrzygnięcia 
dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu mieszkalnym w Słubicach, oświadczeń 
Odwołującego o miejscu zamieszkania złożonych pod rygorem odpowiedzialności karnej;

c) naruszenie art. 77 § 1 k.p.a. poprzez wydanie decyzji przed zebraniem w sprawie dowodów,które 
wskazywałyby na nieprzebywanie na terytorium RP przez wymagany prawem okres.

W uzasadnieniu odwołania Pełnomocnik w sposób obszerny wyjaśnił swoje stanowisko i wskazał m.in., że 
ponownie rozpatrując sprawę organ nie poczynił żadnych nowych ustaleń w zakresie spełnienia przez 
Odwołującego warunków określonych w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. tj. zamieszkiwania przez niego na terytorium RP, 
które zaprzeczyłyby prawdziwości złożonego oświadczenia, a ograniczył się jedynie do analizy tego przepisu i 
dokumentów z akt postępowania, Przytaczając treść art. 11 ust. 1 pkt u.k.p. oraz treść § 5 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających 
uprawnienia do kierowania pojazdami Pełnomocnik podniósł, że przepisy te nie nakładają na stronę wnioskującą o 
wydanie prawa jazdy obowiązku przedkładania innych aniżeli oświadczenie dokumentów, o którym mowa w art. 
11 ust. 1 pkt 5 u.k.p., którymi strona miałaby wykazać fakt zamieszkiwania na terytorium RP oraz istnienia więzi 
osobistych oraz zawodowych z Polską. W przedmiotowej sprawie organ bez przeprowadzenia jakichkolwiek 
dowodów, które mogłyby zaprzeczyć prawdziwości złożonego przez Stronę oświadczenia uznał bezpodstawnie, że 
w jego ocenie jest ono niewiarygodne. Mimo tego, Odwołujący pomimo braku ciążącego na nim obowiązku, na
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potwierdzenie faktu zamieszkiwania na terytorium Polski przedłożył szereg dokumentów potwierdzających, że 
miejscem jego zamieszkania jest Polska, czym potwierdził prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia o 
zamieszkiwaniu na terenie Polski. Dalej po przytoczeniu fragmentów uzasadnienia zaskarżonej decyzji 
Pełnomocnik wskazał, iż skoro Starosta po powtórnym zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami w sprawie powziął 
uzasadnione wątpliwości, co do spełnienia przesłanki określonej w art. 11 ust. I pkt 5 u.k.p.. to aby je rozwiać 
winien przeprowadzić uzupełniające i wyjaśniające dowody, czego nie uczynił i zajął stanowisko, że skoro 
pojawiły się wątpliwości co do spełnienia przesłanki pozytywnej to należy wydać rozstrzygnięcie niekorzystne dla 
strony, co narusza zasadę pogłębiania zaufania, wyrażoną w art. 8 k.p.a. Pełnomocnik wskazał także, że Starosta 
Słubicki w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nie wyjaśnił w sposób zgodny z prawem podstawy odmowy 
uwzględnienia żądania Odwołującego, a uzasadnienie decyzji sprowadza się głównie do opisania przebiegu 
postępowania i podejmowanych czynności w sprawie, a w podsumowaniu organ stwierdza, że odwołujący nie 
spełnił warunku z art. 11 ust. 1 pkt 5, nie wskazując w sposób wyczerpujący powodów takiego stanowiska. 
Zastosowany w decyzji sposób uzasadnienia przeprowadzonej subsumcji ustalonego stanu faktycznego pod 
określony przepis prawa jest wadliwy z uwagi na fakt, że nie wyjaśnia w sposób czytelny i jasny przesłanek, jakimi 
kierował się organ przy załatwianiu sprawy. Jedynym argumentem na jaki powołał się Starosta Słubicki był dowód 
w postaci pisma Urzędu Federalnego ds. Ruchu Drogowego, zgodnie z którym miejscem zamieszkania strony jest 
adres w Niemczech, które został źle przez organ odczytane, gdyż organ niemiecki w piśmie z dnia 15 maja 2019 r. 
nie potwierdza, że miejsce zamieszkania odwołującego znajduje się na terenie Niemiec. W piśmie tym bowiem 
Federalny Urząd ds. Transportu Drogowego wskazuje, że zgodnie z przeprowadzonym przez organ niemiecki 
dochodzeniem, miejsce zamieszkania/centrum życiowych interesów istnieje nadal w Niemczech. Dochodzenie to 
stanowiło natomiast tylko wysłanie do urzędu meldunkowego z dnia 5 lutego 2020 r., a udzielna przez ten organ 
informacja odnosi się wobec tego do adresu zameldowania Odwołującego na terytorium Niemiec którego nie 
można utożsamiać z adresem zamieszkania, na co również w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji uwagę zwrócił 
Starosta Słubicki. Z dokumentów sprawy nie wynika, by urząd niemiecki podjął dodatkowe czynności w celu 
ustalenia adresu zamieszkania Odwołującego. Nie ma zatem wątpliwości, że adres: 5270 Jugenheim. Hintergasse 4 
jest adresem zameldowania a nie adresem zamieszkania. Ewidentnie organ 1 instancji, w niniejszej sprawie przy 
ocenie dowodów zgromadzonych w aktach postępowania, stosuje metodę ..podwójnych standardów'’, albowiem z 
jednej strony meldunek w jego ocenie nie jest potwierdzeniem zamieszkiwania w danym państwie, a jednocześnie 
zameldowanie na terytorium Niemiec wystarczająco dowodzi, że odwołujący zamieszkuje pod adresem położonym 
w Niemczech. Z drugiej strony, organ wytyka Stronie brak zameldowania na okres 185 dni w roku, ale 
jednocześnie stwierdza, ze meldunek w Polsce jest bez znaczenia, gdyż dokonywany jest w ocenie organu jedynie 
na potrzeby niniejszego postępowania. W przedmiotowej sprawie organie zweryfikował skutecznie złożonego 
przez Stronę oświadczenia - nie przeprowadził żadnego dowodu, który jednoznacznie przeczyłby treści 
oświadczenia złożonego przez Stronę, a informacja nadesłana przez urząd niemiecki takiej roli nie spełnia. W 
związku z powyższym, zdaniem Pełnomocnika, Starosta Słubicki nie ustalił stanu faktycznego sprawy, a 
rozstrzygnięcie opiera na lakonicznych ustaleniach Organu. Starosta Słubicki wskazał bowiem, że wskutek analizy 
dokumentów zgromadzonych w postępowaniu oraz uzyskanej informacji z Federalnego Urzędu Transportu w 
Niemczech z dnia 15 maja 2019 r. powstały wątpliwości dotyczące spełnienia warunków wynikających z art. 1 1 
ust. 1 pkt 5 u.k.p. Skoro organ powziął wątpliwości, a nie przeprowadził dowodów, które w sposób jednoznaczny 
nie rozwiały zaistniałych wątpliwości, to rozstrzygnięcie wydane na niekorzyść strony jest krzywdzące i narusza 
zasadę pogłębiania zaufania wyrażoną w art. 8 k.p.a. W konkluzji Pełnomocnik wskazał, ze wydając zaskarżoną 
decyzję organ naruszył przepisy postępowania administracyjnego. W tym podstawowe zasady postępowania takie 
jak obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz obowiązek prowadzenia postępowania w sposób 
budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp., zważyło, co następuje:

Przedmiotem postępowania odwoławczego jest decyzja Starosty Słubickiego z dnia 27 lutego 2020 r. znak 
KD.5430.56.2019 w sprawie odmowy wydania Panu Royowi peterrowi Kłębach krajowego prawa jazdy kategorii 
..B'\
Przypomnieć należy, że przepisy art. 7, art. 8. art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. nakazują organom ustalenie istotnych w 
sprawie kwestii po wyczerpującym zebraniu, rozpatrzeniu i ocenie całego materiału dowodowego oraz kierowanie 
się przy tym zasadą prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy 
publicznej, a ponadto elementy powyższe mają znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji 
sporządzonym zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a., uwzględniającym zasadę przekonywania wynikającą z art. 11 k.p.a. 
Obowiązkiem każdego organu administracji publicznej jest wyczerpujące wskazanie okoliczności faktycznych i 
prawnych, którymi kierował się przy podejmowaniu rozstrzygnięcia, w szczególności uzasadnienie winno zawierać 
ocenę zebranego w postępowaniu materiału dowodowego, dokonaną przez organ wykładnię stosowanych 
przepisów oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa. Na organach administracji
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spoczywa nie tylko obowiązek wskazania swojego rozstrzygnięcia, ale i umotywowania swojego stanowiska w tym 
zakresie, tj. przedstawienia toku rozumowania, który doprowadził do podjęcia rozstrzygnięcia, w tym wskazania 
przyczyn zajęcia danego stanowiska, jak i powodów, dla których zarzuty i argumenty podnoszone przez stronę są 
lub nie są zasadne. Zważyć również trzeba, że z zasady prawdy obiektywnej wyrażonej w art. 7 k.p.a. wywodzi się, 
że podjęcie wszelkich kroków' niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia oraz załatwienia sprawy wymaga w 
pierwszym rzędzie rozważenia, jakie fakty mają w sprawie znaczenie. Nieustalenie przez organy w ramach 
toczącego się postępowania lub pominięcie w uzasadnieniu decyzji okoliczności faktycznych, mogących mieć 
istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, może stanowić przesłankę do uznania naruszenia przez organ przepisów 
o postępowaniu administracyjnym w stopniu wywierającym istotny wpływ na wynik sprawy. Obowiązująca ustawa 
o kierujących pojazdami wdrożyła Dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 
2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE seria L nr 403 s. 18). Stosownie do art. 11 ust. 4 ww. dyrektywy - 
Państwo członkowskie odmawia wydania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, 
zawieszeniu lub cofnięciu w innym państwie członkowskim. Państwo członkowskie może także odmówić wydania 
prawa jazdy osobie ubiegającej się o prawo jazdy, której prawo jazdy zostało w innym państwie członkowskim 
unieważnione. Celem tych przepisów jest uniemożliwienie osobom, które zostały wykluczone z uczestnictwa w 
ruchu drogowym na terytorium jednego z krajów członkowskich Linii Europejskiej, ominięcia sankcji nałożonych 
mocą prawomocnych orzeczeń właściwych władz i niedopuszczenie ich do ruchu drogowego bez uprzedniego 
spełnienia określonych przepisami prawa warunków do odzyskania uprawnień do kierowania pojazdami.

Podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowił art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. Art. 11 u.k.p. określa 
pozytywne przesłanki wydania prawa jazdy. Przesłanki te muszą zostać spełnione łącznie, a brak spełnienia 
którejkolwiek z nich wyklucza uzyskanie prawa jazdy. Zgodnie z art. 11 ust. I u.k.p. prawo jazdy jest wydawane 
osobie, która: 1) osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii; 2) 
uzyskała orzeczenie: a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem; b) 
psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - nie dotyczy prawa jazdy 
kategorii AM, A l, A2, A. BI, B. B+E lub T; 3) odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej 
kategorii; 4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii; 5) 
uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce 
zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

-  ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo -  z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na 
swoje więzi osobiste, albo
b) 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, albo
c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ 

przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie 
trwania, albo
d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole. 
Natomiast w art. 12 ust. 1 u.k.p. ustawodawca wskazał na negatywne przesłanki wydania prawa jazdy. Zgodnie z 
pkt 5 powołanego przepisu, prawo jazdy nie może być wydane między innymi 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. Art. 4 ust. 2 u.k.p. stanowi, że 
kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Przepis ten nie dotyczy międzynarodowego prawa jazdy 
oraz krajowego prawa jazdy osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3.
Zdaniem Kolegium, dokonane przez organ I instancji ustalenia co do wystąpienia okoliczności uzasadniających 
odmowę wydania Skarżącemu polskiego prawo jazdy na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. są przedwczesne z 
powodu niewyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych z punktu widzenia powyższych przepisów.
Z powyższych regulacji wynika, że ustawodawca przewidział zarówno pozytywne, jak i negatywne przesłanki, od 
których zaistnienia uzależnia sposób rozstrzygnięcia w przedmiocie wydania prawa jazdy.
Z art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. wynika, że ustawodawca uwarunkował możliwość wydania prawa jazdy od przesłanki 
zamieszkiwania wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie określił on sytuacje 
stanowiące o tym, że miejsce zamieszkania wnioskodawcy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wśród nich wymienił wskazaną przez Stronę we wniosku o wydanie prawa jazdy z dnia 2018 r. okoliczność 
przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze 
względu na więzi osobiste i zawodowe oraz z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi 
osobiste (pkt 5a). Wskazać należy, że przesłanka zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być 
spełniona w chwili składania wniosku (por. wyrok NSA z dnia 31 marca 2016 r., I OSK 1657/14. wyrok WSA w 
Gorzowie Wlkp. z dnia 30 stycznia 2019 r. 11 SA/Go 849/18). Zarówno ta okoliczność jak i wskazanie przez 
Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego we Flensburgu w odpowiedzi z dnia 15 maja 2019 r., że zgodnie z
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prowadzonym przez ten organ dochodzeniem, miejsce zamieszkania (centrum życiowych interesów) 
Wnioskodawcy istnieje nadal w Niemczech (zauważyć należy, iż w aktach sprawy -  karta nr 10. znajduje się 
potwierdzenie wymeldowania Skarżącego z dniem 04.01.2019 r. z dotychczasowego mieszkania -  55270 
Jugenheim in Rheinhessen, Hintergasse 4), a także rozbieżności we wskazanych miejscach zamieszkania na terenie 
RP wskazanych przez Skarżącego i przedłożonych dokumentach tj
- w pełnomocnictwie udzielonym Pani Oldze Braun w dniu 22.06.2018 r. ul. Asnyka 16 w Słubicach;
- w orzeczeniu lekarskim nr 401 /2018 z dnia 22.06.2018 r. ul. Narutowicza 22/2 w Słubicach;
- w powiadomieniu o nadaniu numeru PESEL z dnia 23.07.2018 r. ul. Lisia 1 w Słubicach;
- w oświadczeniu Skarżącego z dnia 24.07.2018 r., że od kwietnia b.r. zamieszkuje w Słubicach przy ul. Lisiej 15;
- w oświadczeniu Skarżącego z dnia 24.07.2018 r., że już od 6-ciu miesięcy jego faktycznym i głównym miejscem 
pobytu jest Polska -  ul. Lisia 15 w Słubicach, co potwierdza osoba wynajmująca lokal własnoręcznym podpisem;
- w zaświadczeniu o zameldowaniu na pobyt czasowy od dnia 23.07.2018 r. do dnia 23.02.2019 r. ul. Lisia 15 w 
Słubicach nie mogą przesądzać, że nie została spełniona przesłanka, wynikająca z art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p., 
podobnie jak okoliczność, że zameldowanie w Polsce nie obejmuje okresu 185 dni przed złożeniem wniosku. Jak 
wskazał również organ I instancji w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, w orzecznictwie warunku „przebywania” 
nie można bowiem utożsamiać z „zameldowaniem” określonej osoby, które jest jedynie rejestracją faktu pobytu tej 
osoby pod wskazanym przez nią adresem (vide: wyrok NSA z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie II OSK 
2767/16).
Zauważyć należy, iż organy nie są związane treścią oświadczenia strony w zakresie jej miejsca zamieszkania. 
Istota takiego oświadczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej polega na możliwości przyjęcia przez organy 
twierdzenia strony, co do faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy; w przedmiotowej sprawie ustalenia 
pozytywnej przesłanki wydania Skarżącemu wnioskowanego prawa jazdy. Możliwość ta nie oznacza jednak 
obowiązku zaprzestania na tym oświadczeniu. Z art. 75 k.p.a. nie wynika ograniczenie co do rodzaju dowodów, 
którym należy przyznać pierwszeństwo w ustaleniu istnienia danego faktu. Oświadczenia składane przez stronę w 
postępowaniu administracyjnym, mogą korzystać co najwyżej z domniemania prawdziwości, jeżeli nie są 
sprzeczne z innymi dowodami lub okolicznościami i faktami znanymi organom administracyjnym z urzędu. 
Oświadczenia te są zatem środkami dowodowymi, które podlegają ocenie przez organ administracji publicznej na 
zasadach i w trybie wskazanym w k.p.a. Oświadczenie o miejscu zamieszkiwania złożone przez stronę w niniejszej 
sprawie może zostać skuteczne zakwestionowane przez organ w postępowaniu o wydanie prawa jazdy. Podlega 
ono badaniu przez organ, które winno zmierzać - w razie wątpliwości co do spełnienia przez wnioskodawcę 
przesłanki określonej w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. - w kierunku ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego. Mając na 
uwadze zgromadzony przez organy Starostę Słubickiego materiał dowodowy należy zauważyć, iż faktycznie 
zaistniały podstawy powzięcia przez organ I instancji wątpliwości, co do prawdziwości złożonych przez 
Skarżącego oświadczeń, dotyczących jego miejsca pobytu. Przemawia za tym wskazana już wyżej sprzeczność 
między oświadczeniami złożonymi przez samą Stronę, jak i wskazanie przez Federalny Urząd ds. Ruchu 
Drogowego, że zgodnie z przeprowadzonym przez ten organ dochodzeniem Pan Roy Peter Kłębach posiada 
miejsce zamieszkiwania na terenie Niemiec, jak i zwrócenie uwagi, że ponownie wszystko wskazuje na przypadek 
w ramach tzw. turystyki w zakresie prawa jazdy przy obejściu niemieckiego systemu sporządzania ekspertyz 
medyczno-psychologicznych. Równocześnie organ niemiecki wskazał na konieczność sprawdzenia rzeczywistego 
centrum życiowych interesów w Polsce. Powyższy stan uzasadniał podjęcie przez Starostę Słubickiego w niniejszej 
sprawie w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego wszelkich niezbędnych czynności mających na celu 
ustalenie miejsca zamieszkiwania wnioskodawcy w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p., czego organ nie uczynił. 
Starosta Słubicki ograniczył się tylko do skierowania do Federalnego Urzędu ds. Transportu Drogowego we 
Flensburgu zapytania oraz wezwania Skarżącego z dnia 14.06.2019 r. o udokumentowanie w terminie 14 dni 
aktualnego miejsca zamieszkania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Tymi czynnościami 
oprócz przesłuchania Strony może być również przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków posiadających 
wiedzę w tym przedmiocie np. osób wynajmujących lokal mieszkalny, osób zamieszkujących w sąsiednich 
lokalach mieszkalnych, kontrolę miejsca pobytu przy skorzystaniu z dostępnych środków i organów, a następnie 
poddanie tych dowodów ocenie w oparciu o kryteria wskazane w art. 80 k.p.a. Okolicznościami pozwalającymi 
dokonać prawidłowej oceny oświadczenia strony dotyczącego miejsca zamieszkiwania mogą być również fakty 
związane z ustaleniem faktycznego miejsca jej zatrudnienia, charakteru świadczonej w ramach zatrudnienia pracy, 
tym bardziej, iż na wezwanie organu Skarżący przedłożył kolejne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt 
czasowy od dnia 21.11.2019 r. do dnia 21.02.2020 r. oraz umowę o pracę w wymiarze 0,25 etatu w normie 2 godz. 
na dobę na stanowisku ogrodnika, zawartą w dniu 07.01.2020 r. z firmą Olha Klemm Nowy Lubusz 8/22, 69-100 
Słubice . Również w swoich odpowiedziach Federalny Urząd ds. Transportu Drogowego wskazał, że w 
uzasadnionych przypadkach o podejrzenie wykroczenia wobec zasady miejsca zamieszkania powinny być 
kierowane zapytania i w takim przypadku opracowujący informacje jest do dyspozycji. Z możliwości tej organ 1 
instancji również nie skorzystał. Zważyć należy, że ocena zastosowania przepisów prawa materialnego wymaga 
uprzedniego stwierdzenia, że stan faktyczny został ustalony prawidłowo, po wszechstronnym rozpatrzeniu
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materiału dowodowego zebranego w sprawie (por. wyrok NSA z 22 czerwca 2017 r., 11 GSK 2740/15). 
Rozważania w przedmiocie zastosowania określonego przepisu prawa materialnego mają bowiem uzasadnienie 
dopiero na tym etapie stosowania prawa, na którym nie ma już żadnych wątpliwości, co do stanu faktycznego.
Z kolei wynikający z treści art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p. zakres ustaleń organu obejmuje badania, czy wnioskodawca 
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. W 
przedmiotowej sprawie organ I instancji wystąpił do Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego o udzielenie 
informacji w tym zakresie. W odpowiedzi z dnia 15 maja 2019 r. organ niemiecki wskazał, że Wnioskodawca nie 
posiada obecnie ważnego prawa jazdy. Z uwagi na treść tej odpowiedzi oraz nieprecyzyjną informacją uzyskaną z 
Europejskiej Sieci - EUROCARIS w zakresie jednoznacznego ustalenia obowiązujących stronę zatrzymań, cofnięć 
oraz posiadania niemieckiego krajowego prawa jazdy Starosta Słubicki odstąpił od badania, czy w sprawie 
zaistniała przesłanka negatywna do wydania polskiego krajowego prawa jazdy, wynikająca z art. 12 ust. 1 pkt 5 
u.k.p. Wyjaśnić należy, że wyjaśnienie powyższych okoliczności istotnych do rozstrzygnięcia sprawy, a 
związanych z ustaleniem negatywnej przesłanki odmowy wydania prawa jazdy o której mowa w powyższym 
przepisie 5 wymagałoby ustalenia, czy to uzyskania bliższych wyjaśnień od organu niemieckiego z podaniem 
podstawy prawnej czy też wyjaśnienia powyższych wątpliwości w oparciu o przetłumaczone przez biegłego 
stosownych przepisów obowiązujących w niemieckim systemie prawnym pozwalających na rozstrzygnięcie 
powyższych wątpliwości.

Mając powyższe na uwadze Kolegium uznało, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy wobec 
istotnych braków w zakresie ustalenia koniecznych do rozstrzygnięcia sprawy okoliczności doszło do naruszenia 
przez organ I instancji przepisów postępowania to jest art. 7, 8, art. 11, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 1 k.p.a. 
mogących mieć istotny wpływ na wynik sprawy, co skutkuje uchyleniem zaskarżonej decyzji i przekazaniem 
sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, z uwagi na konieczność przeprowadzenia i uzupełnienia 
postępowania dowodowego w znacznym zakresie, z wykorzystaniem dokumentów i prawa obcego.
W trakcie ponownego rozpoznania sprawy organ 1 instancji winien dokładnie i wyczerpująco ustalić aktualny stan 
faktyczny sprawy z wykorzystaniem dokumentów źródłowych oraz zweryfikować wyżej wskazane wątpliwości 
dotyczące spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p. Mając na 
względzie szczególny charakter sprawy i jej trudność wskazać należy, że ustalenie treści prawa obcego, konieczne 
w świetle pojęć i instytucji powoływanych przez organy niemieckie i odmiennych, niż występujące w prawie 
polskim jest również elementem stanu faktycznego. Organ I instancji powinien wyjaśnić jednoznacznie stosowane 
przez organy niemieckie terminy oraz ich implikacje prawne. Wymaga to w szczególności zwrócenia się do 
Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego o doprecyzowanie przekazywanych informacji, a w sytuacji, gdy te 
informacje lub zawarte w nich pojęcia będą niewystarczające lub nadal niejasne organy winny rozważyć 
skorzystanie z wiedzy specjalistycznej.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, Starosta Słubicki powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe 
w pełnym zakresie, z uwzględnieniem powyższych uwag, które powinno w sposób niepodważalny rozwiać 
wszelkie wątpliwości organu I instancji w zakresie zaistnienia przesłanek do odmowy bądź wydania Skarżącemu 
polskiego krajowego prawa jazdy.

Odnosząc się do wniosku Pełnomocnika o uchylenie na podstawie art. 138 § 4 k.p.a. zaskarżonej decyzji w 
decyzji w całości i zobowiązanie Starosty Słubickiego do wydania Odwołującemu krajowego prawa jazdy kat. B 
wskazać należy, iż wniosek ten nie może zostać uwzględniony. Konstrukcja decyzji organu odwoławczego, 
wydawanej na podstawie art. 138 § 4 k.p.a., jest najbliższa konstrukcji decyzji kasacyjnej, skoro - tak jak decyzja 
kasacyjna - kreuje ona obowiązek ponownego rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej i utrzymuje tok instancji 
(nie zamyka toku instancji). Natomiast kwestię "narzucenia" przez organ odwoławczy organowi pierwszej 
instancji, na podstawie art. 138 § 4 k.p.a. sposobu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w określony sposób, 
należałoby postrzegać w kategoriach ustawowego, podyktowanego specyfiką sprawy administracyjnej, wyjątku od 
zasady samodzielności jurysdykcyjnej organu pierwszej instancji przy ponownym rozpatrywaniu sprawy, a 
zarazem wyjątku od klasycznej konstrukcji decyzji kasacyjnej ( teza 4, GSP 2012/2/61-68 -  artykuł | notka 
bibliograficzna Bogusz Mariusz, Charakter prawny decyzji organu odwoławczego wydanej na podstawie art. 138 § 
4 kodeksu postępowania administracyjnego). Natomiast w myśl art. 138 § 2 k.p.a. organ odwoławczy może uchylić 
zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy 
decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma 
istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Decyzja taka jest decyzją procesową, będącą ostatnim aktem wydanym w 
toku instancji, powodującym powrót sprawy do organu administracyjnego celem jej ponownego rozpatrzenia. 
Przepis art. 138 § 2 k.p.a. nie będzie miał zastosowania wtedy, gdy materiał dowodowy wymagany do 
rozstrzygnięcia sprawy zostanie zgromadzony, a kwestią sporną będzie wyłącznie jego ocena, co w przedmiotowej 
sprawie nie wystąpiło. W niniejszym postępowaniu , w rozumieniu art. 138 § 2 k.p.a. zwrot "konieczny do 
wyjaśnienia zakres sprawy" należy interpretować jako brak przeprowadzenia przez organ pierwszej instancji
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postępowania wyjaśniającego w całości lub znacznej części, co uniemożliwia rozstrzygnięcie sprawy przez organ 
odwoławczy zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Aby naprawić błąd organu 
pierwszej instancji organ odwoławczy musiałby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w całości albo w 
znacznej części, a do tego nie jest uprawniony (za wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 01 października 2018 r., 
sygn. akt II SA/Gd 483/19, CBOSA). Ustalenia poczynione w sprawie powinny znaleźć odzwierciedlenie w 
uzasadnieniu decyzji, które powinno spełniać wymogi określone w art. 107 § 3 k.p.a.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, tut. Kolegium orzekło jak na wstępie.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Stronie na niezgodność decyzji z prawem przysługuje prawo złożenia 
sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gorzowie Wlkp., w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia za pośrednictwem tut. Kolegium.

Termin ten uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do 
sądu administracyjnego.

Rozpoznając sprzeciw od decyzji, sąd ocenia jedynie istnienie przesłanek do wydania decyzji, o której 
mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Od wniesionego na niniejszą decyzję sprzeciwu strona, stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w 
postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), powinna uiścić wpis w wysokości 
100 złotych w kasie lub na rachunek WSA w Gorzowie Wlkp.

Strona może ubiegać się o przyznanie jej prawa pomocy na zasadach określonych w art. 243 i nast. ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. -  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017.1369 ze zm.). 
Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz 
ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu.

Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie 
całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, a w 
sprawach z zakresu obowiązków
podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej także doradcy podatkowego.

Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w 
części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata.

Otcaymują (wraz z klauzulą informacyjną):
/  1.) Prof. dr hab. Marek Chmaj radca prawny, Chmaj i Wspólnicy Sp.k.. ul. Flory 9 lok. 4. 00-586 Warszawa -  
V - /  pełnomocnik Pana Roy Peter Kłębach

2. Starosta Słubicki
3. a/a.
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K lau zu la  inform acyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., ul. Chrobrego 31, 66-400 Gorzów Wlkp., e-mail: 
biuro@sko-gorzow.com.pl:

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych w 
Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gorzowie Wlkp., ul. Chrobrego 31, 66-400 
Gorzów Wlkp., e-mail: iod@kom-pro.pl;

- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp., na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO;

- art. 9 ust. 1 lit. g RODO;

- art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach 
odwoławczych;

- Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 
obligatoryjne;

- Pani/Pana dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, 
usługi IT);

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami, zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora;

- Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych;

- Przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania danych osobowych;

- Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania;

- Przysługuje Pani/Panu prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu.

mailto:biuro@sko-gorzow.com.pl
mailto:iod@kom-pro.pl


SAMORZĄDOWE 
KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

w  Gorzowie Wlkp. 
ul. Chrobrego 31, tel. 95 7358 100 

66-4C0 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp. dnia 12.06.2020 r.

SKO.Go/470-Sz.M./663/20

Decyzja
Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Gorzowie Wielkopolskim 
Kolegium w składzie orzekającym: 

Przewodniczący: lYlichał Szymankiewicz
Członkowie: Blanka Leszczyńska (spr.)

Rafał Bucholski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12.06.2020r. odwołania wniesionego przez Pana Ralpha 
Berger, reprezentowanego przez pełnomocnika prof. dr hab. Marka Chmaj -  radcę prawnego, od decyzji Starosty 
Słubickiego z dnia 27.02.2020 r., znak KD.5430.669.2018., odmawiającej Skarżącemu wydania krajowego prawa 
jazdy kat. B,

działając na podstawie art. 1 i art. 2, art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994r. o 
samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 570) oraz 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

orzeka

uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Uzasadnienie

W dniu 12 lutego 2018 r. Pan Ralph Berger złożył do Starosty Słubickiego wniosek o wydanie polskiego 
krajowego prawa jazdy kat. B. Po weryfikacji przedłożonych dokumentów i ustaleniu, że Wnioskodawca jest 
obywatelem Niemiec, po uzyskaniu nieprecyzyjnych informacji z Europejskiej Sieci -  EUROCARIS. w celu 
sprawdzenia, czy Wnioskodawca nie posiada niemieckiego krajowego prawa jazdy w dniu 10 lipca 2018 r. organ 
wystąpił z zapytaniem do Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego we Flensburgu. Po otrzymaniu odpowiedzi 
niemieckiego urzędu z dnia 07.09.2018 r., opierając się na posiadanych dowodach, organ uznał, że są one 
wystarczające do rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania. Pismem z dnia 22 maja 2019 r. organ wezwał 
Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wydanie prawa jazdy o udokumentowanie aktualnego miejsca 
zamieszkania i przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 
5 u.k.p.. przytaczając jego treść. Następnie pismem z dnia 24 stycznia 2020 r. organ zawiadomił Stronę zgodnie z 
art. 10 § 1 k.p.a. o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami w sprawie, 
wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, zgłoszonych żądań oraz wniesienia nowych dowodów we 
wskazanym terminie, z której to możliwości Strona skorzystała. W piśmie z dnia 11.02.2020 r. Pełnomocnik Strony 
podkreślił, że Strona spełnia wszystkie wymagane przepisami prawa polskiego wymogi niezbędne dla uzyskania 
wnioskowanego prawa jazdy.

Starosta Słubicki, decyzją z dnia 27.02.2020 r. znak KD.5430.669.2018 odmówił Panu Ralph Berger 
wydania krajowego prawa jazdy kat. B. W uzasadnieniu przytoczył treść art. 1 1 ust. 1 pkt 5 u.k.p. i opisał przebieg 
postępowania administracyjnego w sprawie. Na podstawie informacji uzyskanych z niemieckiego urzędu, organ I 
instancji wskazał, iż organ niemiecki poinformował, że Pan Ralph Berger nie posiada obecnie ważnego 
niemieckiego prawa jazdy oraz. że jego miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Niemiec. W związku z tym. 
Starosta Słubicki podjął czynności mające na celu weryfikację spełnienia przez Stronę warunku do uzyskania 
polskiego krajowego prawa jazdy, wynikającego z art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p., która polegała na analizie 
znajdujących się w aktach sprawy dokumentów. Po przytoczeniu treści art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. organ 
wyszczególnił dokumenty zgromadzone w postępowaniu. W ocenie organu I instancji, informacja z Federalnego 
Urzędu ds. Transportu w Niemczech wskazuje, że Strona nadal zamieszkuje na terenie Niemiec pod adresem: 
06313 Herigsdorf. KliebigstraBe 9, gdzie od dnia 01 maja 2018 r. znajduje się jej centrum życiowych interesów, co 
powoduje uzasadnione wątpliwości dotyczące spełnienia warunków wynikających z art. 11 ust. 1 pkt u.k.p. 
Ponadto z pisma wynika, że istotnym warunkiem , która potwierdziłaby zdolność do prowadzenia pojazdów w 
publicznym ruchu drogowym, a także informacja, że w razie wydania polskiego prawa jazdy nie będzie ono ważne 
na terenie Niemiec. Dalej organ wymienił wszystkie oświadczenia złożone przez Skarżącego i stwierdził, że są one
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sprzeczne w związku ze wskazaniem różnych okresów pobytu, w związku z czym budzą wątpliwości organu co do 
zawartych w nich informacji. Starosta wskazał, ze Strona jedynie w 2018 r. była zameldowana czasowo w Polsce 
na okres powyżej 185 dni, a w roku 2019 Strona nie wykazała ciągłości przebywania na terenie Polski. W ocenie 
organu, informacja z Federalnego urzędu Transportu w Niemczech wskazuje, że Strona stale zamieszkuje w 
Niemczech, a oświadczenia nie odpowiadały stanowi faktycznemu i złożone zostały tylko na potrzeby niniejszego 
postępowania.

Od powyższej decyzji o odmowie wydania ww. Wnioskodawcy polskiego krajowego prawa jazdy kat. B. 
odwołanie z zachowaniem ustawowego terminu wniósł Pan Ralf Berger, reprezentowany przez radcę prawnego, 
prof. dr hab. Marka Chmaj, w którym wniósł o:
- uchylenie na podstawie art. 138 § 4 k.p.a. zaskarżonej decyzji w całości i zobowiązanie Starosty Słubickiego do 

wydania Odwołującemu krajowego prawa jazdy kat. B. ewentualnie o uchylenie na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. 
zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Staroście Słubickiemu. gdyż 
decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy -  
istnienie przesłanki negatywnej z art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p. oraz ustalenie miejsca zamieszkania na terytorium RP 
ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie.
Przedmiotowej decyzji zarzucił: 
naruszenie przepisów prawa materialnego tj
art. 11 ust. 1 pkt 5 lit. b u.k.p. poprzez błędną wykładnię i przyjęcie, że w niniejszej sprawie Odwołujący nie spełnił 
warunku koniecznego do wydania prawa jazdy usankcjonowanego w ww. przepisie, albowiem nie konkretyzuje 
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 nakłada 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 członkowskich Unii Europejskiej, któremu to 
obowiązkowi Odwołujący sprostał, a nadto wykazał, że w Polsce znajduje się centrum jego życiowych interesów 
oraz liczne powiązania osobiste i to z Polską wiąże najbliższe plany zawodowe oraz dokonał meldunku; 
naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy tj.:
naruszenie art. 7, art.8, art. 11, art. 77, art. 80. art. 107 § 1 k.p.a. polegające na dokonaniu przez organ 
niewłaściwych ustaleń w zakresie spełnienia przez niego pozytywnej przesłanki warunkującej wydanie prawa 
jazdy, określonej w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p.; 
naruszenie art. 7 i 8 k.p.a. poprzez:
- całkowite pominięcie znaczenia, charakteru i wagi dokumentu potwierdzającego zameldowanie Odwołującego na 
pobyt czasowy w lokalu mieszkalnym w Słubicach, oświadczeń Odwołującego o miejscu zamieszkania złożonych 
pod rygorem odpowiedzialności karnej;
- niepodjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy 
pomimo spełnienia przesłanki przepisów ustawy o kierowaniu pojazdami, w tym oparcie decyzji jedynie na treści 
otrzymanych informacji z Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego i pominięcie istotnego dla rozstrzygnięcia 
dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu mieszkalnym w Słubicach oraz 
oświadczeń Odwołującego o miejscu zamieszkania złożonych pod rygorem odpowiedzialności karnej;

c) naruszenie art. 77 § I k.p.a. poprzez wydanie decyzji przed zebraniem w sprawie dowodów, które 
wskazywałyby na nieprzebywanie na terytorium RP przez wymagany prawem okres.

W uzasadnieniu odwołania Pełnomocnik w sposób obszerny wyjaśnił swoje stanowisko i wskazał m.in., że 
rozpatrując sprawę organ nie poczynił żadnych ustaleń w zakresie spełnienia przez Odwołującego warunków 
określonych w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. tj. zamieszkiwania przez niego na terytorium RP. które zaprzeczyłyby 
prawdziwości złożonego przez niego oświadczenia, a ograniczył się jedynie do analizy tego przepisu i 
dokumentów z akt postępowania, przy czym rozstrzygnięcie oparte zostało wyłącznie na informacji nadesłanej 
przez urząd niemiecki. Przytaczając treść art. I 1 ust. 1 pkt 5 u.k.p. oraz treść § 5 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających 
uprawnienia do kierowania pojazdami Pełnomocnik podniósł, że przepisy te nie nakładają na stronę wnioskującą o 
wydanie prawa jazdy obowiązku przedkładania innych aniżeli oświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 
u.k.p. dokumentów, którymi strona miałaby wykazać fakt zamieszkiwania na terytorium RP oraz istnienia więzi 
osobistych z Polską. W przedmiotowej sprawie organ bez przeprowadzenia jakichkolwiek dowodów, które 
mogłyby zaprzeczyć prawdziwości złożonego przez stronę oświadczenia uznał bezpodstawnie, że w jego ocenie 
jest ono niewiarygodne. Mimo tego. Odwołujący pomimo braku ciążącego na nim obowiązku, na potwierdzenie 
faktu zamieszkiwania na terytorium Polski przedłożył szereg dokumentów potwierdzających, że miejscem jego 
zamieszkania jest Polska, czym potwierdził prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia o zamieszkiwaniu 
na terenie Polski. Dalej po przytoczeniu fragmentów uzasadnienia zaskarżonej decyzji Pełnomocnik wskazał, iż 
pomimo kwestionowania spełnienia przez Starostę Słubickiego warunku określonego w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. i 
kwestionowania prawdziwości złożonego oświadczenia, organ nie ustalił faktycznego przebywania w lokalu
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mieszkalnym w Słubicach, a w szczególności w kontekście przesłanki regularnego przebywania na terytorium RP. 
Organ nawet nie zlecił właściwemu podmiotowi kontroli miejsca pobytu, nie podważył skutecznie prawdziwości 
złożonego przez odwołującego oświadczenia. Wobec powyższego, dowody i okoliczności wskazane w niniejszej 
sprawie w żaden sposób nie uprawniają na obecnym etapie ustaleń, że centrum życiowych interesów 
Odwołującego znajduje się na terytorium Niemiec i, że odwołujący nie przebywa regularnie w Słubicach, w lokalu 
mieszkalnym, gdzie jest zameldowany. Ustalenia takie są całkowicie nieuprawnione i co najmniej przedwczesne. 
W konkluzji Pełnomocnik wskazał, że organ całkowicie bezpodstawnie uznał, że w sprawie zachodzi przesłanka 
odmowy wydania prawa jazdy na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. w przeciwnie, w sprawie zostały spełnione 
wszystkie przesłanki wydania prawa jazdy a organ nie był uprawniony do odmowy uwzględnienia wniosku Strony. 
Wydając zaskarżoną decyzję organ naruszył przepisy postępowania administracyjnego, w tym podstawowe zasady 
postępowania takie jak obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz obowiązek prowadzenia 
postępowania w sposób budujący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, wobec czego decyzja winna 
ulec uchyleniu, jako naruszająca prawo.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp., zważyło, co następuje:

Przedmiotem postępowania odwoławczego jest decyzja Starosty Słubickiego z dnia 27 lutego 2020 r. znak 
KD.5430.669.2018 w sprawie odmowy wydania Panu Ralph Berger krajowego prawa jazdy kategorii „B ’• 
Przypomnieć należy, że przepisy art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. nakazują organom ustalenie istotnych w 
sprawie kwestii po wyczerpującym zebraniu, rozpatrzeniu i ocenie całego materiału dowodowego oraz kierowanie 
się przy tym zasadą prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy 
publicznej, a ponadto elementy powyższe mają znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji 
sporządzonym zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a., uwzględniającym zasadę przekonywania wynikającą z art. 11 k.p.a. 
Obowiązkiem każdego organu administracji publicznej jest wyczerpujące wskazanie okoliczności faktycznych i 
prawnych, którymi kierował się przy podejmowaniu rozstrzygnięcia, w szczególności uzasadnienie winno zawierać 
ocenę zebranego w postępowaniu materiału dowodowego, dokonaną przez organ wykładnię stosowanych 
przepisów oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa. Na organach administracji 
spoczywa nie tylko obowiązek wskazania swojego rozstrzygnięcia, ale i umotywowania swojego stanowiska w tym 
zakresie, tj. przedstawienia toku rozumowania, który doprowadził do podjęcia rozstrzygnięcia, w tym wskazania 
przyczyn zajęcia danego stanowiska, jak i powodów, dla których zarzuty i argumenty podnoszone przez stronę są 
lub nie są zasadne. Zważyć również trzeba, że z zasady prawdy obiektywnej wyrażonej w art. 7 k.p.a. wywodzi się, 
że podjęcie wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia oraz załatwienia sprawy wymaga w 
pierwszym rzędzie rozważenia, jakie fakty mają w sprawie znaczenie. Nieustalenie przez organy w ramach 
toczącego się postępowania lub pominięcie w uzasadnieniu decyzji okoliczności faktycznych, mogących mieć 
istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, może stanowić przesłankę do uznania naruszenia przez organ przepisów 
o postępowaniu administracyjnym w stopniu wywierającym istotny wpływ na wynik sprawy. Obowiązująca ustawa 
o kierujących pojazdami wdrożyła Dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 
2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE seria L nr 403 s. 18). Stosownie do art. 11 ust. 4 ww. dyrektywy - 
Państwo członkowskie odmawia wydania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, 
zawieszeniu lub cofnięciu w innym państwie członkowskim. Państwo członkowskie może także odmówić wydania 
prawa jazdy osobie ubiegającej się o prawo jazdy, której prawo jazdy zostało w innym państwie członkowskim 
unieważnione. Celem tych przepisów jest uniemożliwienie osobom, które zostały wykluczone z uczestnictwa w 
ruchu drogowym na terytorium jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, ominięcia sankcji nałożonych 
mocą prawomocnych orzeczeń właściwych władz i niedopuszczenie ich do ruchu drogowego bez uprzedniego 
spełnienia określonych przepisami prawa warunków do odzyskania uprawnień do kierowania pojazdami.

Podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowił art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. Art. 11 u.k.p. określa 
pozytywne przesłanki wydania prawa jazdy. Przesłanki te muszą zostać spełnione łącznie, a brak spełnienia 
którejkolwiek z nich wyklucza uzyskanie prawa jazdy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.k.p. prawo jazdy jest wydawane 
osobie, która: 1) osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii; 2) 
uzyskała orzeczenie: a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem; b) 
psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - nie dotyczy prawa jazdy 
kategorii AM. Al, A2, A, BI, B, B+E lub T; 3) odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej 
kategorii; 4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii; 5) 
uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce 
zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:
a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

-  ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo -  z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na 
swoje więzi osobiste, albo



b) 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, albo
c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ 

przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie 
trwania, albo
d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole. 
Natomiast w art. 12 ust. 1 u.k.p. ustawodawca wskazał na negatywne przesłanki wydania prawa jazdy. Zgodnie z 
pkt 5 powołanego przepisu nie może być wydane między innymi 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. Art. 4 ust. 2 u.k.p. stanowi, że kierowca może 
posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Przepis ten nie dotyczy międzynarodowego prawa jazdy oraz krajowego 
prawa jazdy osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3.
Zdaniem Kolegium, dokonane przez organ 1 instancji ustalenia co do wystąpienia okoliczności uzasadniających 
odmowę wydania Skarżącemu polskiego prawa jazdy na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. są przedwczesne z 
powodu nie wyjaśnienia okoliczności faktycznych, istotnych z punktu widzenia powyższych przepisów.
Z powyższych regulacji wynika, że ustawodawca przewidział zarówno pożytywne, jak i negatywne przesłanki, od 
których zaistnienia uzależnia sposób rozstrzygnięcia w przedmiocie wydania prawa jazdy.
Z art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. wynika, że ustawodawca uwarunkował możliwość wydania prawa jazdy od przesłanki 
zamieszkiwania wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie określił on sytuacje 
stanowiące o tym, że miejsce zamieszkania wnioskodawcy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wśród nich wymienił zarówno wskazaną przez stronę we wniosku o wydanie prawa jazdy z dnia 12 lutego 2018 r. 
okoliczność przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku 
kalendarzowym ze względu na więzi osobiste i zawodowe oraz z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu 
na swoje więzi osobiste (pkt 5a), a jednocześnie ze względu na więzi zawodowe kolejne przebywanie w co 
najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej (pkt 5 b) -  wskazane w oświadczeniu Skarżącego z 
dnia 19.06.2019 r. Wskazać należy, że przesłanka zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi 
być spełniona w chwili składania wniosku (por. wyrok NSA z dnia 31 marca 2016 r., I OSK 1657/14, wyrok WSA 
w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 stycznia 2019 r. II SA/Go 849/18, wyrok WSA).

Zauważyć należy, że Skarżący podał w powyższych oświadczeniach dwie różne podstawy uznania go za 
osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP. Równocześnie Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego we 
Flensburgu w odpowiedzi z dnia 07.09.2018 r. (przetłumaczonym przez tłumacza przysięgłego na język polski w 
dniu 05 lutego 2020 r.) wskazał, że zgodnie z prowadzonym przez ten organ dochodzeniem, miejsce zamieszkania 
(centrum życiowych interesów) Pana Bergera istnieje nadal w Niemczech do 01.05.2018 r. pod adresem 06313 
Herigsdorf, KliebigstraBe 9,co potwierdza informacja z Gminy Związku Mansfeldem Grund -  Helbra- Urząd 
meldunkowy z dnia 04.09.2018 r., że Pan Ralph Berger zameldowany był pod powyższym adresem w Niemczech 
do 01.05.2018 r. (a nie jak błędnie wskazał organ I instancji w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji od 01.05.2018 r.) i 
wyprowadził się pod adres ul. Lisia 15 w Słubicach w Polsce. Powyższe okoliczności jak i rozbieżności we 
wskazywanych miejscach zamieszkania na terenie RP wskazanych przez Skarżącego tj.:
- w pełnomocnictwie udzielonym Pani Oldze Braun z dnia 22.01.2018 r. ul. Lisia 15 w Słubicach;
- w orzeczeniu lekarskim z dnia 22.01.2018 r. ul. Sienkiewicza 43/5 w Słubicach;
- we wniosku o wydanie prawa jazdy z dnia 12 .02.2018 r. ul. Lisia 15 w Słubicach;
- w oświadczeniu Wnioskodawcy z dnia 08.02.2018 r., że od 6-ciu miesięcy jego faktycznym i głównym miejscem 
pobytu jest Polska, co potwierdza własnoręcznym podpisem osoba wynajmująca lokal mieszkalny -  ul. Lisia 15 w 
Słubicach;
- w oświadczeniu z dnia 08.02.2018 r., że Skarżący od października (bez podania roku) zamieszkuje w Słubicach 
przy ul. Lisiej 15;
- w oświadczeniu z dnia 19.06.2019 r. w związku z błędnie złożonym wcześniej oświadczeniem, że przebywa 
regularnie 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 członkowskich Unii Europejskiej -  ul. Kanałowa 
7/2 w Słubicach;
- w oświadczeniu z dnia 19.06.2019 r., że od lutego b.r. zamieszkuje na terenie RP pod adresem ul. Kanałowa 7/2 
w Słubicach;
- w zaświadczeniu o zameldowaniu czasowym od dnia 18.06.2019 r. do dnia 18.09.2019 r. -  ul. Kanałowa 7/2 w 
Słubicach
nie mogą przesądzać, że nie została spełniona przesłanka 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. Podobnie jak okoliczność, że 
zameldowanie w Polsce nie obejmuje okresu 185 dni przed złożeniem wniosku. W orzecznictwie warunku 
„przebywania'’ nie można bowiem utożsamiać z „zameldowaniem” określonej osoby, które jest jedynie rejestracją 
faktu pobytu tej osoby pod wskazanym przez nią adresem (vide: wyrok NSA z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie
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II OSK 2767/16). Zauważyć należy, iż organy nie są związane treścią oświadczenia strony w zakresie jej miejsca 
zamieszkania. Istota takiego oświadczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej polega na możliwości przyjęcia 
przez organy twierdzenia strony co do faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, w przedmiotowej sprawie 
dotyczy to ustalenia pozytywnej przesłanki wydania Skarżącemu wnioskowanego prawa jazdy. Możliwość ta nie 
oznacza jednak obowiązku zaprzestania na tym oświadczeniu, co podkreślił też sam organ I instancji w 
uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Z art. 75 k.p.a. nie wynika ograniczenie co do rodzaju dowodów, którym należy 
przyznać pierwszeństwo w ustaleniu istnienia danego faktu. Oświadczenia składane przez stronę w postępowaniu 
administracyjnym, mogą korzystać co najwyżej z domniemania prawdziwości, jeżeli nie są sprzeczne z innymi 
dowodami lub okolicznościami i faktami znanymi organom administracyjnym z urzędu. Oświadczenia te są zatem 
środkami dowodowymi, które podlegają ocenie przez organ administracji publicznej na zasadach i w trybie 
wskazanym w k.p.a. Oświadczenie o miejscu zamieszkiwania złożone przez Stronę w niniejszej sprawie może 
zostać skuteczne zakwestionowane przez organ w postępowaniu o wydanie prawa jazdy. Podlega ono badaniu 
przez organ, które winno zmierzać - w razie wątpliwości co do spełnienia przez wnioskodawcę przesłanki 
określonej w art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. - w kierunku ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego. Mając na uwadze 
zgromadzony przez organy Starostę Słubickiego materiał dowodowy należy zauważyć, iż zaistniały podstawy 
powzięcia przez organ I instancji wątpliwości co do prawdziwości złożonych przez Skarżącego oświadczeń, 
dotyczących jego miejsca pobytu. Przemawia za tym wskazana już wyżej sprzeczność między oświadczeniami 
złożonymi przez samą Stronę, jak i wskazanie przez Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego, że zgodnie z 
przeprowadzonym przez ten organ dochodzeniem Pan Ralph Berger posiada miejsce zamieszkiwania na terenie 
Niemiec, jak i zwrócenie uwagi, że ponownie wszystko wskazuje na przypadek w ramach tzw. turystyki w zakresie 
prawa jazdy przy obejściu niemieckiego systemu sporządzania ekspertyz medyczno-psychologicznych. 
Równocześnie organ ten wskazał na konieczność sprawdzenia rzeczywistego centrum życiowych interesów w 
Polsce. Powyższy stan uzasadniał podjęcie przez Starostę Słubickiego w niniejszej sprawie w trakcie 
prowadzonego postępowania wyjaśniającego wszelkich niezbędnych czynności mających na celu ustalenie miejsca 
zamieszkiwania wnioskodawcy w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.p., czego organ nie uczynił. Organ ograniczył 
się tylko do skierowania do Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego we Flensburgu zapytania z dnia 10.07.2018
r. , czy Wnioskodawca nie posiada niemieckiego krajowego prawa jazdy oraz jakie są jego więzi osobiste lub 
zawodowe w Niemczech i oraz wezwania Skarżącego z dnia 22 maja 2019 r. o udokumentowanie w terminie 14 
dni aktualnego miejsca zamieszkania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Tymi czynnościami 
oprócz przesłuchania strony może być również przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków posiadających 
wiedzę w tym przedmiocie np. osób wynajmujących, osób zamieszkujących w sąsiednich lokalach mieszkalnych, 
kontrolę miejsca pobytu przy skorzystaniu z dostępnych środków i organów, a następnie poddanie tych dowodów 
ocenie w oparciu o kryteria wskazane w art. 80 k.p.a. Okolicznościami pozwalającymi dokonać prawidłowej oceny 
oświadczenia strony dotyczącego miejsca zamieszkiwania mogą być również fakty związane z ustaleniem 
faktycznego miejsca jej zatrudnienia, charakteru świadczonej w ramach zatrudnienia pracy, tym bardziej, że na 
wezwanie organu Skarżący przedłożył kolejne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy od dnia 
21.11.2019 r. do dnia 21.02.2020 r. pod adresem Osiedle Słowiańskie 2/26 w Słubicach oraz umowę o pracę w 
wymiarze 0,25 etatu na czas nieokreślony na stanowisku pokojowego, zawartą w dniu 07.01.2020 r. z firmą OKAS
s. c. Olha Klemm, Andrej Sidorow, Emil Graczyk Nowy Lubusz 8/22, 69-100 Słubice. Organ ograniczył się tylko 
bez uzasadnienia do stwierdzenia, że zatrudnienie na 0,25 etatu nie wypełnia więzi zawodowych z miejscem 
zamieszkania a Pełnomocnik Strony dostarcza tylko na bieżąco dokumenty próbując udokumentować 
zamieszkanie, co wygląda jedynie na próbę spełnienia żądanych wymogów, a w ocenie organu jest niewiarygodne i 
budzi wątpliwości co do faktycznego zamieszkania na terenie RP. Również w swojej odpowiedzi Federalny Urząd 
ds. Transportu Drogowego wskazał, że w uzasadnionych przypadkach o podejrzenie wykroczenia wobec zasady 
miejsca zamieszkania powinny być kierowane zapytania i w takim przypadku opracowujący informacje jest do 
dyspozycji. Z możliwości tej organ I instancji również nie skorzystał. Zważyć należy, że ocena zastosowania 
przepisów prawa materialnego wymaga uprzedniego stwierdzenia, że stan faktyczny został ustalony prawidłowo, 
po wszechstronnym rozpatrzeniu materiału dowodowego zebranego w sprawie (por. wyrok NSA z 22 czerwca 
2017 r., II GSK 2740/15). Rozważania w przedmiocie zastosowania określonego przepisu prawa materialnego mają 
bowiem uzasadnienie dopiero na tym etapie stosowania prawa, na którym nie ma już żadnych wątpliwości, co do 
stanu faktycznego.

Z kolei wynikający z treści art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p. zakres ustaleń organu obejmuje badania, czy 
wnioskodawca 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. W przedmiotowej sprawie organ I instancji wystąpił do Federalnego Urzędu ds. 
Ruchu Drogowego o udzielenie informacji w tym zakresie. Odpowiedź tego organu z dnia 07.09.2018 r. zawierała 
informację, że Skarżący nie posiada ważnego niemieckiego prawa jazdy, był on siedmiokrotnie i skazywany z 
powodu prowadzenia pojazdów bez prawa jazdy i z powodu swoich czynów został skazany na karę pozbawienia
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wolności w wymiarze 13 miesięcy i na okres zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze 18 miesięcy. Do upływu 
14.09.2024 r. należy uwzględnić decyzje w zakresie ponownego udzielenia prawa jazdy w Niemczech. Istotnym 
warunkiem wydania na nowo prawa jazdy w Niemczech jest przedłożenie medyczno-psychologicznej ekspertyzy, 
która nie została jeszcze przedłożona przez Pana Berger i wnioskuje on teraz w Słubicach o udzielenie prawa jazdy. 
W przedmiotowej sprawie Starosta Słubicki odstąpił od ustalenia zaistnienia negatywnej przesłanki do odmowy 
wydania Wnioskodawcy polskiego krajowego prawa jazdy czyli od ustalenia obowiązujących Stronę zatrzymań, 
cofnięć oraz posiadania niemieckiego krajowego prawa jazdy. Wskazać należy, że wyjaśnienie powyższych 
okoliczności istotnych do rozstrzygnięcia sprawy, a związanych z ustaleniem negatywnej przesłanki odmowy 
wydania prawa jazdy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 u..k.p. będzie wymagało czy to uzyskania bliższych 
wyjaśnień od organu niemieckiego z podaniem podstawy prawnej, czy też wyjaśnienia powyższych wątpliwości w 
oparciu o przetłumaczone przez biegłego z zakresu prawa niemieckiego stosownych przepisów obowiązujących w 
niemieckim systemie prawnym, pozwalających na rozstrzygnięcie powyższych wątpliwości.
Mając powyższe na uwadze Kolegium uznało, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy wobec istotnych 
braków w zakresie ustalenia koniecznych do jej rozstrzygnięcia okoliczności doszło do naruszenia przez organ I 
instancji przepisów postępowania to jest art. 7, 8, art. II, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § I k.p.a. mogących mieć 
istotny wpływ na wynik sprawy, co skutkuje uchyleniem zaskarżonej decyzji i przekazaniem sprawy do 
ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, z uwagi na konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego w 
znacznym zakresie, z wykorzystaniem dokumentów i prawa obcego.

W trakcie ponownego rozpoznania sprawy organ 1 instancji winien dokładnie i wyczerpująco ustalić 
aktualny stan faktyczny sprawy, z wykorzystaniem dokumentów źródłowych oraz zweryfikować wyżej wskazane 
wątpliwości dotyczące spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. I pkt 5 u.k.p. 
Mając na względzie szczególny charakter sprawy i jej trudność wskazać należy, że ustalenie treści prawa obcego, 
konieczne w świetle pojęć i instytucji powoływanych przez organy niemieckie i odmiennych, niż występujące w 
prawie polskim jest również elementem stanu faktycznego. Organ I instancji powinien wyjaśnić jednoznacznie 
stosowane przez organy niemieckie terminy oraz ich implikacje prawne. Wymaga to w szczególności zwrócenia się 
do Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego o doprecyzowanie przekazywanych informacji, a w sytuacji, gdy te 
informacje lub zawarte w nich pojęcia będą niewystarczające lub nadal niejasne organy winny rozważyć 
skorzystanie z wiedzy specjalistycznej.
Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, Starosta Słubicki powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe w 
pełnym zakresie, z uwzględnieniem powyższych uwag. które powinno w sposób niepodważalny rozwiać wszelkie 
wątpliwości organu 1 instancji w zakresie zaistnienia przesłanek do odmowy bądź wydania Skarżącemu polskiego 
krajowego prawa jazdy.

Odnosząc się do wniosku Pełnomocnika o uchylenie na podstawie art. 138 § 4 k.p.a. zaskarżonej decyzji w 
decyzji w całości i zobowiązanie Starosty Słubickiego do wydania Odwołującemu krajowego prawa jazdy kat. B 
wskazać należy, iż wniosek ten nie może zostać uwzględniony. Konstrukcja decyzji organu odwoławczego, 
wydawanej na podstawie art. 138 § 4 k.p.a.. jest najbliższa konstrukcji decyzji kasacyjnej, skoro - tak jak decyzja 
kasacyjna - kreuje ona obowiązek ponownego rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej i utrzymuje tok instancji 
(nie zamyka toku instancji). Natomiast kwestię "narzucenia" przez organ odwoławczy organowi pierwszej 
instancji, na podstawie art. 138 § 4 k.p.a. sposobu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w określony sposób, 
należałoby postrzegać w kategoriach ustawowego, podyktowanego specyfiką sprawy administracyjnej, wyjątku od 
zasady samodzielności jurysdykcyjnej organu pierwszej instancji przy ponownym rozpatrywaniu sprawy, a 
zarazem wyjątku od klasycznej konstrukcji decyzji kasacyjnej ( teza 4, GSP 2012/2/61-68 -  artykuł notka 
bibliograficzna Bogusz Mariusz, Charakter prawny decyzji organu odwoławczego wydanej na podstawie art. 138 § 
4 kodeksu postępowania administracyjnego). Natomiast w myśl art. 138 § 2 k.p.a. organ odwoławczy może uchylić 
zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy 
decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma 
istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Decyzja taka jest decyzją procesową, będącą ostatnim aktem wydanym w 
toku instancji, powodującym powrót sprawy do organu administracyjnego celem jej ponownego rozpatrzenia. 
Przepis art. 138 § 2 k.p.a. nie będzie miał zastosowania wtedy, gdy materiał dowodowy wymagany do 
rozstrzygnięcia sprawy zostanie zgromadzony, a kwestią sporną będzie wyłącznie jego ocena, co w przedmiotowej 
sprawie nie wystąpiło. W niniejszym postępowaniu , w rozumieniu art. 138 § 2 k.p.a. zwrot "konieczny do 
wyjaśnienia zakres sprawy" należy interpretować jako brak przeprowadzenia przez organ pierwszej instancji 
postępowania wyjaśniającego w całości lub znacznej części, co uniemożliwia rozstrzygnięcie sprawy przez organ 
odwoławczy zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Aby naprawić błąd organu 
pierwszej instancji organ odwoławczy musiałby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w całości albo w 
znacznej części, a do tego nie jest uprawniony (za wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 01 października 2018 r., 
sygn. akt II SA/Gd 483/19, CBOSA). Ustalenia poczynione w sprawie powinny znaleźć odzwierciedlenie w 
uzasadnieniu decyzji, które powinno spełniać wymogi określone w art. 107 § 3 k.p.a.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, tut. Kolegium orzekło jak na wstępie.
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POUCZE NIE

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Stronie na niezgodność decyzji z prawem przysługuje prawo złożenia 
sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gorzowie Wlkp., w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia za pośrednictwem tut. Kolegium.

Termin ten uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do 
sądu administracyjnego.

Rozpoznając sprzeciw od decyzji, sąd ocenia jedynie istnienie przesłanek do wydania decyzji, o której 
mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Od wniesionego na niniejszą decyzję sprzeciwu strona, stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w 
postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), powinna uiścić wpis w wysokości 
100 złotych w kasie lub na rachunek WSA w Gorzowie Wlkp.

Strona może ubiegać się o przyznanie jej prawa pomocy na zasadach określonych w art. 243 i nast. ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. -  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019.2325 t.j.). 
Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz 
ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu.

Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie 
całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, a w 
sprawach z zakresu obowiązków
podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej także doradcy podatkowego.

Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w 
części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Ot

2 .

->J.

ują wraz z klauzulą informacyjną:
Prof. dr hab. Marek Chmaj radca prawny, Chmaj i Wspólnicy Sp.k., ul. Flory 9 lok. 4, 00-586 Warszawa -  
pełnomocnik Pana Ralph Berger 
Starosta Słubicki 
a/a.
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K lau zu la  in form acyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., ul. Chrobrego 31, 66-400 Gorzów Wlkp., e-mail: 
biurofojsko-gorzow.com.pl;

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych w 
Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gorzowie Wlkp., ul. Chrobrego 31, 66-400 
Gorzów Wlkp., e-mail: iod@,kom-pro.pl;

- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp., na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO;

- art. 9 ust. 1 lit. g RODO;

- art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach 
odwoławczych;

- Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 
obligatoryjne;

- Pani/Pana dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, 
usługi IT);

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami, zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora;

- Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych;

- Przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania danych osobowych;

- Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania;

- Przysługuje Pani/Panu prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu.


