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Decyzja
Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Gorzowie Wielkopolskim 

Kolegium w składzie orzekającym:
Przewodniczący: Michał Szymankiewicz
Członkowie: Blanka Leszczyńska (spr.)

Henryk Skalski

po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27.09.2019r. odwołania wniesionego przez 

Panią Jaśmin Frei, reprezentowaną przez pełnomocnika radcę prawnego prof. dr hab. Marka Chmaja, 
od decyzji Starosty Słubickiego z dnia 11 lipca 2019 r., znak KD.5430.671.2018MNie, o 
odmawiającej Skarżącej 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 1960r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm. 
-  dalej k.p.a.)

orzeka

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

Uzasadnienie

W dniu 16 lutego 2018r. Pani Jaśmin Frei wystąpiła do Starosty Słubickiego z wnioskiem o 

wydanie polskiego krajowego prawa jazdy kat. B.
Starosta Słubicki, po weryfikacji przedłożonych dokumentów ustalił, że wnioskodawczyni jest 

obywatelką Włoch, zatem zgodnie z postanowieniem art. 4 pkt 2 u.k.p., stanowiącym, iż kierowca 
może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy, w celu sprawdzenia czy ww. nie posiada włoskiego 
krajowego prawa jazdy, wystąpił z zapytaniem do Europejskiej Sieci Praw Jazdy -  EUCARIS.
Po otrzymaniu informacji w drodze teletransmisji z EUCARIS, że Stronie w dniu 02 sierpnia 201 lr. 

wydano włoskie prawo jazdy nr BZ5269024L, uznając iż zaistniały przesłanki określone w art. 12 ust. 
1 pkt 4 u.k.p. oraz uznając za negatywną weryfikację dokumentów na podstawie § 10 ust. 2 pkt 1 
(organ błędnie wskazał § 9 ust, 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Administracji i Budownictwa z dnia 
24 lutego 2016r. sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 
pojazdami (Dz. U. poz. 231 ze zm.), Starosta Słubicki decyzją z dnia 11 lipca 2019r. znak: 
KD.5430.671.2018.Mnie odmówił Stronie wydania wnioskowanego dokumentu prawa jazdy.

W uzasadnieniu organ wskazał m.in., iż ubiegając się o wydanie polskiego krajowego prawa jazdy 
kat. B, Pani Jaśmin Frei zataiła fakt posiadania włoskiego prawa jazdy i przez tę fałszywą informację 
świadomie wprowadziła w błąd organ I instancji, a zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 u.k.p. -„prawo jazdy 

nie może być wydane osobie posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania 
pojazdem silnikowym'’.
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Od powyższej decyzji Strona postępowania, reprezentowana przez Pełnomocnika złożyła 

odwołanie, wnosząc ojej uchylenie na podstawie art. 138 § 4 k.p.a. w całości i zobowiązanie Starosty 
Słubickiego do wydania Odwołującemu krajowego prawa jazdy kat. B, ewentualnie 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 ma istotny wpły w na jej rozstrzygnięcie.

Zaskarżonej decyzji Pełnomocnik zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:
1. art. 12 ust. 1 pkt 4 u.k.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie i odmowę wydania Odwołującemu 

krajowego prawa jazdy wobec uznania, że Odwołujący posiada inny dokument stwierdzający 

uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym, tj. włoskie prawo jazdy o nr BZ5269024L 
wydane w dniu 2 sierpnia 2011 r., podczas gdy na dzień wydania zaskarżonej decyzji to prawo 

jazdy jest nieważne (co potwierdza zapytanie do Europejskiej Sieci Praw Jazdy);
2. art. 11 ust. 1 u.k.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie i odmowę wydania Odwołującemu 

krajowego prawa jazdy pomimo spełnienia przez Odwołującego wszystkich przesłanek 

uzyskania prawa jazdy;
a nadto naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj.
3. naruszenie art. 7, art. 8, art. 11, art. 77 i art. 107 § 1 k.p.a. poprzez niepodjęcie wszelkich 

niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy i 
odmowę wydania prawa jazdy, pomimo spełnienia przez Odwołującego wszystkich przesłanek 
pozytywnych uzyskania prawa jazdy i braku istnienia przesłanek negatywnych; przede 

wszystkim organ nie wyjaśnił należycie treści odpowiedzi z Europejskiej Sieci Praw Jazdy, z 
którego wynika, że wydane odwołującemu prawo jazdy włoskie nr BZ5269024L jest nieważne.

W uzasadnieniu odwołania Pełnomocnik wskazał m.in., że zaskarżona decyzja winna ulec uchyleniu, 
gdyż narusza prawo, a poczynione ustalenia maja istotny wpływ na wynik sprawy. Uzasadniając 
zarzuty Pełnomocnik wyjaśnił m.in., że dokonana przez Starostę Słubickiego interpretacja uzyskanych 
informacji z Europejskiej Sieci Praw Jazdy jest błędna. Organ nie dostrzegł, że wg. tej informacji 

wskazane włoskie prawo jazdy pozostaje nieważne, zatem nie zachodzi przesłanka posiadania przez 
Odwołującą innego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym. 
Odwołujący nie posiada innego ważnego prawa jazdy, nie istnieje w obrocie prawnym. Nie jest więc 
prawdą że Odwołujący świadomie wprowadził w błąd organ I instancji. W żadnym razie, w stosunku 

do Odwołującego nie zaktualizowała się przesłanka z art. 12. ust. 1 pkt 4 u.k.p., a oparcie na tej 
podstawie decyzji Starosty Słubickiego stanowi wyraz nieprawidłowej interpretacji materiału 
dowodowego zgromadzonego w prawie. Wydając zaskarżoną decyzję, zdaniem Pełnomocnika 
Starosta Słubicki naruszył podstawowe zasady postępowania, takie jak zasada prawdy obiektywnej 
oraz zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa. Odwołujący zarzucił 
przedmiotowej decyzji naruszenie art. 7, art. 8, art. 11, art. 77 i art. 107 § ł k.p.a. poprzez niepodjęcie 
wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy 
oraz odmowę wydania prawa jazdy, pomimo spełnienia przez Odwołującego wszystkich przesłanek 
pozytywnych uzyskania prawa jazdy i braku istnienia przesłanek negatywnych. Przede wszystkim 

organ nie wyjaśnił należycie treści dokumentacji zgromadzonej w sprawie, w tym informacji 
uzyskanej z Europejskiej Sieci Praw Jazdy (EUROCARIS), która potwierdza, że wg stanu na dzień 19 
grudnia 2018 r. Odwołująca nie posiada żadnego ważnego prawa jazdy, a stan pozostaje aktualny 

dotychczas.
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Przedmiotem postępowania odwoławczego jest decyzja Starosty Słubickiego z dnia 11 lipca 2019r., 
znak KD.5430.671.2018MNie w sprawie odmowy wydania Pani Jaśmin Frei polskiego krajowego 

prawa jazdy kategorii ..B”.
W myśl sformułowanej w art. 15 k.p.a. zasady dwuinstancyjności postępowania, rzeczą organu 
odwoławczego jest powlóme rozstrzygnięcie sprawy rozpoznanej przez organ I instancji, które to 

działanie obejmuje jednocześnie kontrolę zgodności z prawem wydanej przez organ 1 instancji decyzji 

administracyjnej.
Podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowił art. 12 ust. 1 pkt 4 u.k.p. Stosownie do jego 

treści, prawo jazdy nie może być wydane osobie posiadającej inny dokument stwierdzający 
uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym. W myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy 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.
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. U. UE L 2006 403 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 odmawia uznania ważności jakiegokolwiek prawa jazdy 
wydanego przez inne państwo członkowskie osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, 

zawieszeniu lub cofnięciu na terytorium wydającego państwa członkowskiego.
Państwo członkowskie może także odmówić wydania prawa jazdy osobie ubiegającej się o 

prawo jazdy, której prawo jazdy zostało w innym państwie członkowskim unieważnione. Przez 
posiadanie ważnego prawa jazdy należy rozumieć i takie sytuacje gdy prawo jazdy nie jest w danym 

momencie ważne, ale po spełnieniu przewidzianych prawem okoliczności jego ważność może zostać 
ponownie przywrócona (vide: wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie II 
SA/GL 220/14 -  LEX nr 1522555).

Odnosząc to do stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy podkreślić należy, że art. 2 ust. 1 
Dyrektywy 2006/ 126/WE wskazuje, że prawa jazdy wydawane przez państwa członkowskie są 

wzajemnie uznawane. W konsekwencji tego należy przyjąć, iż w sytuacji, w której dokumenty prawa 
jazdy wystawiane są w różnych państwach, mamy do czynienia z tym samym uprawnieniem do 
kierowania pojazdami (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 20 września 2017r., sygn. akt II SA/G1 
658/17). Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2a i 2b 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. Zapytanie i potwierdzenie następuje wyłącznie w drodze 
teletransmisji przy użyciu Europejskiej Sieci Praw Jazdy.
Jak wynika z akt sprawy. Pani Jaśmin Frei. złożyła w dniu 16 lutego 2018r. do Starosty Słubickiego 
wniosek o wydanie polskiego prawa jazdy kategorii B. Wnioskodawczyni oświadczyła, że nie 
stwierdzono u niej aktywnej formy uzależnienia od alkoholu lub podobnie działającego środka, nie 

został w stosunku do niej orzeczony -  prawomocnym wyrokiem sądu-zakaz prowadzenia pojazdów 
samochodowych, a także nie posiada innego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania 
pojazdem silnikowym oraz, że wykonuje przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp., zważ\ło, co następuje:

3



wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C l, Cl+E, C lub C+E 
oraz Dl, Dl+E, D lub D+E, a także, iż podane w części A, B, E dane są zgodne ze stanem 

faktycznym.
Ponadto, Strona uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

(art. 233 § 1 k.k.) oświadczyła, że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 
dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe, a także z 
zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste.
Strona przedłożyła orzeczenie lekarskie nr 46/2018, wydane przez lekarza uprawnionego do badań 
kierowców w dniu 15.01.2018r., poświadczające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami, do których wymagane jest prawo jazdy kat. AM, A l, A2, A, BI, B, B+E, T, 
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej z dnia 23.01.2018r. wydane 
przez Wojewodę Lubuskiego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy do dnia 13.02.2018r. 
do 12.09.2018r. pod adresem ul. Lisia 15 w Słubicach wydane przez Burmistrza Słubic w dniu 

13.02.2018r., oświadczenie z dnia 13.02.2018r. o zamieszkiwaniu od października 2018 r. w 
Słubicach przy ul. Lisiej 15, oświadczenie z dnia 13.02.2018r. o przebywaniu na terenie Polski w 
okresie przekraczającym 186 dni w roku kalendarzowym, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, 
wydane w dniu 13.02.2018r. przez burmistrza Słubic. Skarżąca złożyła też oświadczenie w związku z 
błędnie złożonym uprzednim oświadczeniem, że przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe 
kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W toku postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 12 ust. 2a i 2b u.k.p.) Starosta Słubicki 
wystąpił do Europejskiej Sieci Praw Jazdy -  EUCARIS w celu ustalenia, czy Wnioskodawczym nie 

posiada włoskiego krajowego prawa jazdy. Informacja uzyskana w drodze teletransmisji ujawniła, że 
władze Włoch wydały w dniu 02.08.201 lr. Pani Jaśmin Frei prawo jazdy kat. B nr dokumentu 

BZ5269024L wskazując równocześnie, iż dokument ten jest nieważny.
Pozytywne przesłanki wydania prawa jazdy zostały określone w art. 11 ust. 1 u.k.p., natomiast 

negatywne w art. 12 ust. 1 u.k.p. Z regulacji tych wynika, że ustawodawca przewidział zarówno 
pozytywne, jak i negatywne przesłanki, od których zaistnienia uzależnia sposób rozstrzygnięcia w 
przedmiocie wydania prawa jazdy. Wśród przesłanek pozytywnych wymienia się m.in. odbycie 
szkolenia, uzyskanie orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, czy 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przyjmuje się, że negatywna weryfikacja przesłanki zawartej w art. 11 ust. 1 pkt 4 u.k.p. posiadanie 
innego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest podstawą 
do odmowy wydania prawa jazdy, wobec tego powinna być ona spełniona już w chwili złożenia 

wniosku. Przy czym, podkreślić należy, iż prawdziwość oświadczenia w tym zakresie, choć złożonego 
pod rygorem odpowiedzialności karnej, może być jak, każdy inny dowód, weryfikowana przez organ 
zgodnie z regułami określonymi w art. 80 k.p.a. (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 31 marca 2016 r. sygn. akt I OSK 1657/14).
Z kolei podstawą do negatywnego rozstrzygnięcia o wydaniu prawa jazdy jest m.in. - tak jak w 
niniejszej sprawie- okoliczność, że wnioskodawcy wydano w dniu 02.08.201 lr. dokument prawa 

jazdy, który jednak posiada status nieważności.
W ocenie organu odwoławczego skarżona decyzja wydana została z naruszeniem przepisów 

postępowania, które to naruszenia mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Poza sporem w 

niniejszej sprawie pozostaje, jak już wyżej wskazano, że kierujący może posiadać tylko jedno ważne 
krajowe prawo jazdy jak również i to, że przez krajowe prawo jazdy należy rozumieć dokument o 
takim charakterze wydany przez którekolwiek z Państw Członkowskich UE. Przepis art. 4 ust. 2 u.k.p.
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stanowi o jednym ważnym krajowym prawie jazdy”, podczas gdy przepisy wspólnotowe (wyżej 
wskazane) nie wskazują, aby chodziło wyłącznie o ważne prawo jazdy.
Prawodawca unijny nie ograniczył się do odniesienia tylko do ważnych praw jazdy lecz także do 

takich, które pomimo, że nie stanowią uprawnienia do kierowania pojazdami w danym momencie, to 
po spełnieniu określonych warunków formalnych mogą takie uprawnienia ponownie stanowić.

Jak wskazał WSA w Gliwicach w wyroku o sygn. akt II SA/GL 16/08 z dnia 28.02.2008r.: 
..Prawodawca unijny ograniczył zatem swobodę interpretacyjną poprzez przyjęcie założenia, że 
chodzi o sytuacje, w których dana osoba albo posiada prawo jazdy, albo go nie posiada. Przez 

posiadanie prawa jazdy należy w tym kontekście rozumieć i takie sytuacje, w których prawo jazdy nie 
jest w danym momencie ważne, ale po spełnieniu przewidzianych prawem okoliczności jego ważność 
może zostać ponownie przywrócona. Chodzi tu np. o takie zdarzenia, jak upływ terminu ważności 

samego dokumentu, upływ terminu ważności badań lekarskich, czasowe odebranie dokumentu lub 
czasowe pozbawienie uprawnień do kierowania pojazdami itp. W takich sytuacjach trudno jest uznać, 

że osoba w ogóle nie posiada prawa jazdy. Z kolei nie posiadanie prawa jazdy wystąpi wtedy, gdy 

osoba jeszcze nigdy takiego uprawnienia nie otrzymała, jak również wtedy, kiedy została go 
pozbawiona na stałe na mocy obowiązujących przepisów prawa i w trybie przewidzianym tymi 
przepisami. W przeciwieństwie zatem do unormowania zawartego w u.k.p., które ogranicza się do 

ważności prawa jazdy jako dokumentu, przepisy unijne nakazują rozumieć prawo jazdy jako już raz 
zdobyte uprawnienie i tym samym przywracalne w sytuacjach prawem przewidzianych”.

Istotą sprawy jest zatem ustalenie, czy Skarżąca ubiegając się o wydanie polskiego krajowego 
prawa jazdy posiadała w tym czasie prawo jazdy wydane przez inne państwo członkowskie. Starosta 
Słubicki tego zagadnienia nie wyjaśnił. W aktach sprawy znajduje się tylko pismo uzyskane z 

EUCARIS, z którego wynika, że Pani Jaśmin Frei wydano we Włoszech w dniu 02.08.201 lr. prawo 
jazdy kat. B, który to dokument jest nieważny. Jak wyżej wskazano, fakt że Skarżąca nie posiada 
ważnego prawa jazdy nie przesądza o tym, że nie posiada go w ogóle. Pełnomocnik w odwołaniu 
wskazuje, że prawo jazdy Odwołującej jest nieważne, nie ma go w obrocie prawnym.
Mając na uwadze powyższe, organ I instancji winien wyjaśnić, co było powodem statusu nieważności 
tego dokumentu, a przede wszystkim, jakie to wywołało skutki prawne. Wyjaśnienie tych kwestii 
pozwoli na stwierdzenie, czy wobec Odwołującej wystąpiła przesłanka odmowy wydania prawa 
jazdy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 u.k.p. Tym samym, zdaniem tut. Kolegium organ I 

instancji wydając zaskarżoną decyzję naruszył art. 7, 8, 11, 77 i 107 § 3 k.p.a. co słusznie podniósł 
Pełnomocnik Skarżącej, a naruszenie to mogło mieć istotny wpływ na wynika sprawy.
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 Odwołującej 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).
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W przedmiotowej sprawie, zdaniem tut. Kolegium orzeczenie o odmowie wydania Odwołującej 
polskiego prawa jazdy jest przedwczesne, a to wobec niedostatecznego wyjaśnienia zaistnienia 
przesłanki negatywnej do wydania prawa jazdy. Kierując się zasadą prawdy obiektywnej, ale także 
ostrożnością procesową, której zachowanie jest wskazane ze względu na pojawiające się w 
orzecznictwie sądowym rozbieżności należy uznać, że zaskarżona decyzja nie może pozostać w 
obrocie prawnym.
W świetle akt sprawy zaistniała sytuacja, wymagająca wydania decyzji kasatoryjnej w trybie art. 138 

§ 2 k.p.a., w myśl którego, 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 wpły w 

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. Decyzja taka nie kształtuje stosunku materialnoprawnego, ale stanowi wręcz przeszkodę 
do jego ostatecznego ukształtowania (vide: wyrok NSA z dnia 26 września 2018 r., sygn. akt I OSK 
3245/18. CBOSA). 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.
Zauważyć należy, iż jedną z naczelnych zasad postępowania jest zaś określona w art. 7 k.p.a. zasada 

dochodzenia prawdy obiektywnej, nakładająca na organy prowadzące postępowanie obowiązek 
wszechstronnego zbadania sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Zasadę tę realizuje szereg 
przepisów szczegółowych, a zwłaszcza przepisy o postępowaniu dowodowym, które nakładają na 
organy obowiązek wyczerpującego zebrania, rozpatrzenia i oceny całego materiału dowodowego. 
Jedynie bowiem na podstawie całokształtu materiału dowodowego organ może ocenić, czy dana 

okoliczność została udowodniona (art. 77 § 1 i 80 k.p.a.). Jednocześnie treść uzasadnienia podjętej 
decyzji powinna dokumentować wypełnienie przez organ wymienionych obowiązków procesowych i 
odnosić się do zakresu przeprowadzonego postępowania w sprawie.

W związku z powyższym, zdaniem tut. Kolegium, orzeczenie Starosty Słubickiego o odmowie 
wydania Skarżącej polskiego prawa jazdy jest przedwczesne, wobec czego zaskarżona decyzja winna 

ulec uchyleniu a sprawa przekazana organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia, bowiem 
pozostały do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przy ponownym 
rozpatrzeniu sprawy organ I instancji powinien wziąć pod uwagę okoliczności wskazane w 
uzasadnieniu niniejszej decyzji. Starosta Słubicki powinien ocenić, czy wobec skarżącej ziściły się 

wszystkie przesłanki uzasadniające wydanie lub odmowę wydania jej prawa jazdy. Organ winien też 
dokonać oceny wszystkich dowodów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, w tym dokumentów 

i oświadczeń przedłożonych wraz z wnioskiem o wydanie krajowego prawa jazdy kat. B przez Panią 
Jaśmin Frei w tym, czy Skarżąca spełnia pozytywne przesłanki wydania prawa jazdy, wskazane w art. 
11 ust. 1 pkt 5 u.k.p. 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 rozstrzygnęło, 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. 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, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

B. Leszci

Otrzymują (wraz z klauzulą informacyjną):

r. pr. Prof. Dr hab. Marek Chmaj -  pełnomocnik Pani Jaśmin Frei, 

Starosta Słubicki,
3. a/a.
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Klauzula informacyjna

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 „RODO33, 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 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/Pani 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.
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