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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 sierpnia 2013 r.

Wojewodzki Sqd Administracyjny w Warszawie

w sktadzie nastgpujqcym :

Przewodniczqcy sgdzia WSA Agnieszka Wojcik (spr.)
Sqdziowie sgdzia WSA Marta Laskowska_pietrzak

sgdzia WSA Krystyna Napiorkowska
Protokolant sekr. sqd. Marek Lubasiriski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2015 r.
sprav/y ze skargi N R

na decyziq samorzqdowego Kolegium odwotawczego w warszawie
z dnia 21 stycznia 2013 r. nr KOC/568S tOpt12
w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie odmowy udzielenia pomocy w
ramach programu integracyjnego dla cuclzoziemc6w

uchyla zaskar2onq decyzjg i poprzedzaiqcqiq decyzig samorz4dowego Kolegium
odwotawczego w warszawie z dnia 29 sierpnia 2o12roku nr Koc/36g3 topl1z

'. I I

WSA/wyr.1 - sentenc,ia wyroku
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UZASADNIENIE

Decyziq z dnia 21 stycznia 2013 r. Nr KOC/S6BSlOpl12 Samorzqdowe

Kolegium odwoiawcze w warszawie po rozpatrzeniu wniosku N R o

ponowne rozpatrzenie sprawy zakonczonej decyzjq Samorz4dowego Kolegium

Odwotawczego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2012 r, sygn. KOC/3693lOpl12,
odmawiajqcej zmiany decyzji Kolegium z dnia 16 grudnia 2o0g r. sygn,

Kocl4j47lop/09, utrzymujqcej w mocy decyzjq prezydenta m. st. Warszawy nr

WCPR'DC145019002/09/AK z dnia 23 pa2dziernika 2009 r,, o odmowie udzielenia
pomocy w ramach indywidualnego programu integracji dla cudzoziemcow,

dzialalqc na podstawie ar1, 138 S 1 pkt 1 k.p,a,wzw. 2afi..95 ust,4 pkt2 ustawyz
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz, U, Nr 175, poz. 1362 z po2n. zm.)

utrzymato w mocy decyzjg Kolegium z dnia 29 sierpnia 2012 r, sygn,

KOC/36931Op112.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazat, 2e decyzlq z dnia 16 grudnia 2OOg r.

sygn' KOC|4B47lQn/09 Samorzqdowe Kolegium Odwotawcze w Warszawie
utrzymaio w mocy decyzjg prezydenta m. st, warszawy nr
WCPR'DCl45O19002/09/AK z dnia 23 pa2dziernika 2009 r., o odmowie udzielenia

R pomocy w ramach indywidualnego programu integracji dla
cudzoziemcow.

Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2O1O r. sygn. akt V SAAffa 3ggi10 Wojewodzki

sqd Administracyjny w warszawie oddarit skargq na ww. decyzjg Kolegium.

wnioskiem z dnia 5 czerwca 2012 r. N R wystqpit o zmranQ przez

Kolegium decyzji tego organu z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn, KOCl4g47/Op/09, W
pismie wnioskodawca podkreslit, 2e decyzja ta parla byfa na wyktadni przepisu a11.

95 ust, 4 pkt 2 ustawy o pomocy spolecznej, ktora rozszerzata zakres stosowania
przywotanego przepisu na wszystkich cudzoziemcow, ktorzy kiedykolwiek karani byli

za przestgpstwo popeinione umyslnie. W wyroku z dnia 30 listopada 2011 r. sygn.

akt ll OSKl2292l10 wdanym w analogicznej sprawie Naczelny Sqd Administracyjny
uznal takq interpretacjq za niewta6ciwq i orzejd o uchyleniu zarowno wyroku WSA w

warszawie, jak i decyzji obu organow administracji. w zwiqzku z tym N R

wystqpit o zmiang decyzji Kolegium.
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Decyzjq z dnia 29 sierpnia 2012 r. sygn, KOC/3693/Op/12 Samorz4dowe

Kolegium Odwolawcze w Warszawie odmowilo zmiany decyzji wtasnej z dnia 16

grudnia 2009 r. sygn, KOCl4B47lOp/09. W uzasadnieniu decyzji Kolegium wskazato,

ze wyrokiem z dnia 17 czerwca2010 r. sygn. akt V SAAffa 389/10 Wojew6dzki Sqd

Administracyjny w Warszawie oddalit skargq na ww. decyzjq Kolegium. Majqc zatem

na uwadze, i2 wskutek wydania wyroku nastqpito zwiqzanie obu organow

interpretacjq dokonanqprzez sqd, nie jest mozliwa zmiana decyzji w trybie ad. 154

K.p.a.

Od tej decyzji wniosek o ponowne rozpalrzenie sprawy ztozyt N R

wskazujqc, ze dokonana przez Kolegium interpretacja przepis6w jest btgdna, na

dowod czego powotat dwa wyroki Naczelnego Sqdu Administracyjnego i ponownie

zwrocil siq o zmianq decyzji Kolegium z 2009 r. Wnioskodawca wskazat, ze odmowa

udzielenia mu pomocy w postaci indywidualnego programu integracji zostata przez

Prezydenta m, st. Warszawy, a nastgpnie Samorzqdowe Kolegium Odwotawcze w

Warszawie, oparla na wyktadni przepisu ad. 95 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy

spotecznej, rozszerzalqcej zakres zastosowania wyra2onej w tym przepisie normy

prawnej takze na tych cudzoziemc6w, klorzy kiedykolwiek byli karani za

przestgpstwo popetnione umySlnie, Organy obu instancji uznaty ponadto, 2e

wspomniany przepis traktuje nie tylko o przypadku, gdy po orzeczeniu o przyznaniu

indywidualnego programu integracji zaprzestaje sie (odmawia) jej dalszego

udzielania, ale r6wniez o sytuacji, kiedy cudzoziemiec dopiero podjqt starania o

uzyskanie tej formy pomocy, sktadajqc odpowiedni wniosek, Powoial siq na wyrok

Naczelnego S4du Administracyjnego z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt ll OSK

2292110 (ktorego kopig zalqczyl), w ktorym NSA dokonujqc wyktadni ar1. 95 ust. 4 pkt

2 ustawy o pomocy spotecznej, zajd stanowisko, iz przepis ten moze stanowic

podstawq do odmowy udzielania cudzoziemcowi pomocy tylko w przypadku, gdy

przestgpstwo zostato popetnione w trakcie realizacji indywidualnego programu

integracyjnego. Natomiast skazanie cudzoziemca prawomocnym wyrokiem s4du za

przestqpstwo popetnione umy6lnie przed uzyskaniem przez niego ochrony w postaci

statusu uchodzcy lub ochrony uzupetniajqcej, nie stanowi przestanki do wydania na

podstawie ad, 95 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy spoiecznej decyzji o odmowie

udzielania pomocy maj4cej na celu wspieranie procesu jego integracji.

Samorzqdowe Kolegium Odwolawcze po przeanalizowaniu zar6wno wniosku

o ponowne rozpalrzenie sprawy, jak rownieZ decyzji z dnia 29 sierpnia2012 r, sygn.
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KOC/36931Op112 stwierdzito, 2e podziela stanowisko wnioskodawcy, iz

dopuszczalna jest zmiana decyzji w trybie ar1. 154 k.p.a, ktore byta przedmiotem

badania przez Sqd.

Jednak w ocenie organu decyzja, ktorej zmiany w trybie ar1, 154 k.p.a domaga

sig skarzqcy ma charakter zwiqzany. Ponadto, za jej zamianq nie przemawia ani

interes spoieczny ani stuszny interes strony, gdyz istnieje kolizja migdzy interesem

strony a bezwzglgdnie obowiqzujqcym przepisem aft. 95 ust, 4 pkt 2 ustawy o

pomocy spolecznej. Powotana przez strong we wniosku okoliczno$c, ze w wyroku

Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2011r. sygn. akt ll OSK

2292110, Sqd dokonat odmiennej interpretacji ar1, 95 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy

spotecznej, uznajqc, ze odmowa udzielenia pomocy na podstawie tego przepisu

mo2e miec miejsce tylko w odniesieniu do przestqpstw popeinionych po ztozeniu
przez cudzoziemca wniosku o udzielenie pomocy, w ocenie sktadu orzekajEcego

Kolegium, nie moze przemawiac za| za zmianq lub uchyleniem decyzji

Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie sygn. akt z dnia 16 grudnia

2009 r. sygn, KOCl4847lOp/09.

Zgodnosc z prawem decyzji ostatecznej, kt6rej dotyczy wniosek, badat

Wojewodzki Sqd Administracyjny w Warszawie, ktory prawomocnym wyrokiem z dnia

17 czerwca2010 r. sygn, akt V SAlwa 389/10 oddalit skargq pana N R na

decyzjq Samorzqdowego Kolegium odwoiawczego w warszawie sygn, akt

KOCl4B47lOpl09 z dnia 16 grudnia 12009 r., a tym samym uznal, ze nie byta ona
prawnie wadliwa.

Natomiast zalqczony przez strong wyrok Naczelnego Sqdu Administracyjnego

z dnia 30 listopada 201 ir. sygn. akt ll OSK 2292/10 zostat wydany w konkretnej

sprawie i ma moc wiqzqcq tylko ur tej sprawie indywidualnej.

skargq na powyzszq decyziq wni6st do wojewodzkiego Sqdu

Adminisracyjnego w warszawie N R , domagajEc siQ jej uchylenia.

Zaskar2onej decyzji skarzqcy zarzucil, iz wydana zostata z naruszeniem ar1. 154

k'p'a w zw. zar1..7 oraz8,11 i 107 S 3 k,p,a poprzez niedokonanie oceny istnienia w

sprawie interesu spotecznego lub stusznego interesu strony w zmianie

kwestionowanej w postqpowaniu decyzji o odmowie udzielenia stronie pomocy w
ramach indywidualnego programu integracji dla cudzoziemcow, sprawy

administracyjnej - interesu spotecznego lub stusznego interesu strony postqpowania

przemawiajqcego za zmianq decyzji SKO z dn. 16 grudnia ZOOS r. o odmowie
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udzielenia mi pomocy w ramach indywidualnego programu integracji dla

cudzoziemc6w.

W odpowiedzi na skargq Samorzqdowe Kolegium Odwotawcze w Warszawie

wniosto o jej oddalenie.

Wojew5dzki Sqd Administracyjny w Warszawie zwa2yt co nastgpuie:

Uprawnienia wojew6dzkich sqdow administracyjnych, okre6lone migdzy

innymi ar1, 1 S 1 i S 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sEdow

administracyjnych (Dz. U Nr 153, poz, 1269 ze zm.) oraz ar1. 3 $ 1 ustawy z dnia 30

sierpnia 2002 r. - Prawo o pcstgpowaniu przed sqdami administracyjnymi (Dz. U. Nr

2012, poz. 270 ze zm. zwanej w dalszej czqsci p.p.s.a. ), sprowadzajq siq do kontroli

dziatalnoSci administracji publicznej pod wzglqdem zgodno6ci z prawem, stosujqc

Srodki przewidziane ustawie. Oznacza to, iz zadaniem sqdu administracyjnego jest

zbadanie zgodno6ci zaskar2onej decyzji z przepisami zar6wno prawa materialnego

jak i procesowego w odniesieniu do stanu faktycznego istniejqcego w chwili wydania

zaskaraonej decyzji i w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa wyeliminowanie

takiego aktu z obrotu prawnego. SAd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie bqd4c

zwiqzany zarzulami i wnioskami skargi oraz powolanq podstawq prawnq (ad. 134 $ 1

p.p.s.a.).

Rozpoznajqc przedmiotowq sprawQ Sq.d uznat, 2e skarga zastuguje na

uwzglqdnienie

Wskazac nale?y, i2 podstawq prawnE kontrolowanych przez Sad decyzji

Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie stanowit ad. 154 k.p.a,

zgodnie z ktorym decyzja ostateczna, na mocy ktorej Zadna ze stron nie nabyla

prawa moze byc w kazdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji

publicznej, ktory jq wydat lub organ wyZszego stopnia jezeli przemawia za tym

interes spoteczny lub sluszny interes strony.

Postqpowanie prowadzone na podstawie ad. 154 k.p.a. jest postqpowaniem

nadzwyczajnym, kt6rego przedmiotem - w przeciwienstwie do postqpowania

gtownego zakonczonego decyzjq ostateczn1_ - nie jest merytoryczne rozstrzygniqcie

sprawy, lecz zweryfikowanie decyzji ostatecznej z jednego tylko punktu widzenia, a

mianowicie, czy za zmianq (uchyleniem) przemawia interes spoteczny lub sluszny

interes strony. Rozstrzygniqcie, jakie wydaje organ orzekajqc na podstawie afi, 154

k.p.a. oparle jest zatem na uznaniu administracyjnym,
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W ocenie Sqdu trafny jest zatem zarzul strony skarzqcej, Ze zmiana wyktadni
przepisow prawa stanowi podstawg rozwaZenia mozliwo6ci zmiany decyzji

ostatecznej, na mocy ktorej Zadna ze stron nie nabyia prawa, jezeli przemawia za

tym interes spoteczny lub stuszny interes strony. Nalezy bowiem podzielic poglqd

wyrazony przez Naczelny Sqd Administracyjny w wyroku z 24 listopada 2008 r, w
sprawie ll OSK 1439107 w Swietle kt6rego w sytuacji, gdy wadliwo6ci rozstrzygnigcia

nie uzasadniajq ani stwierdzenia niewazno6ci decyzji, ani wznowienia postgpowania,

ocena tych wadliwosci moze byc przedmiotem postgpowania o uchylenie lub zmiang

decyzji wtrybie ar1, 154 lub 155 k.p.a. Powolujqc siq na stanowisko przyjmowane w

doktrynie w odniesieniu do treSci ar1. 135 i136 k.p.a, w pierwotnym brzmieniu tych
przepisow, od wejscia w zycie Kodeksu postgpowania administracyjnego z dniem 1

stycznia 1961 r, (E. lserzon, J. Staro(;ciak, Kodeks postqpowania administracyjnego;

Komentarz, wyd. Prawnicze warszawa 1970 r., str, 2s6 - 267), Naczelny Sqd

Administracyjny stwiercjzit, ze nie sposob zaktadac, ze interes spoteczny i stuszny

interes strony nie przem awia za uchyleniem lub zmian4 decyzji ostatecznej, ktora jest

prawnie wadliwa, jezeli wadliwoSc ta nie stanowi uzasadnionej podstawy do

stwierdzenia jej niewaznoSci albo do wznowienia postqpowania zakonczonego takq
decyzjq, Wedtug powolanych komentatorow w sytuacjach takich, jak btqd w ustaleniu

stanu faktycznego lub btqd w ocenie prawnej stanu faktycznego, ale takze wtaSnie

zmiana wyktadni przepisow prawa, mozliwe jest uchylenie lub zmiana decyzji przy

zastosowaniu trybu okreSlonego w ar1. 135 lub 136 k.p.a. Zmiany ar1,. 135 i 136

k.p.a., ktore w obowiqzujqcym tekscie Kodeksu postqpowania administracyjnego

oznaczone sq jako ar1, 154 i 155, dotyczyty gt6wnie tego, ze stosowanie tych
przepisow ograniczono do decyzji ostatecznych oraz dodano przestanki w postaci

,,interesu spoiecznego lub slusznego interesu strony", od ktorych zale2y mozliwosc

uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, a ktore to przestanki, na gruncie ar1, 135 i

136 k'p.a.w poprzednim brzmieniu byly przyjmowane w drodze wyktadni. W

powotanym wyroku wskazano dalej, 2e na gruncie ar1. 154 i 155 k,p,a., w aktualnie

obowiqzujqcym brzmieniu, rowniez przyjmuje siQ, ze postgpowanie w sprawie

uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej ma za przedmiot ustalenie przestanek

wzruszenia takze obowiq.zuj4cej decyzji, kt6ra moze byc dotkniqta wadami

niekwalifikowanymi, a wigc nie dajqcymi podstaw do wznowienia postgpowania albo

stwierdzenia niewaznosci decyzji (8. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postqpowania

administracyjnego, Komentarz, I wydanie, warszawa 2006 r., str. 696), za
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niewzruszalno6ciq takiej decyzji nie moze przemawia6 zasada trwatoSci decyzji

administracyjnej (aft. 16 S1 k.p.a.), poniewaz nie ma wystarczaj4cych racji, aby

przedktadac dalsze formalne obowi4zywan ie decyzji ostatecznej nad rozstrzygnigcie

sprawy zgodnie z prawem. Oznacza to, ze jezeli strona wystqpi z wnioskiem o
uchylenie lub zmiang decyzji ostatecznej na podstawie afi. 154 k.p,a., twierdzqc, iz

decyzja ta jest wadliwa (narusza prawo), organ powinien rozwa|yc, czy decyzja jest

rzeczywi6cie wadliwa prawnie, a w razie istnienia takiej wadliwoSci powinien oceni6,

czy sq to wady kwalifikowane wymienione w ar1. 145 51 lub ar1. 156 51 k.p.a., co

uzasadnia wszczqcie postqpowania wznowieniowego, albo o stwierdzenie

niewazno6ci decyzji, a jezeli nie sqto wady tego rodzaju, powinien rozstrzygnEc, czy

z uwagi na stwierdzone wadliwo6ci (naruszenia prawa) interes spoleczny i stuszny

interes strony przemawia za tym, 2e decyzja ostateczna podlega uchyleniu lub

zmianie. Innymi slowy, interes spoleczny lub stuszny interes strony, o ktorym mowa

w afi, 154 S1 k.p.a, moze przemawiac za uchyleniem lub zmianE decyzji ostatecznej,

ie|eli decyzja ta zostala wydana z naruszeniem prawa, a brak jest podstaw do

wznowienia postqpowania albo stwierdzenia niewazno6ci decyzji, z powodu tego

naruszenia.

Podkreslic zatem nalezy, i2 decyzja, ktorej zmiany w trybie ar1, 154 k,p,a

domaga sie skarzqcy stanowita przedmiot kontroli Wojewodzkiego Sqdu

Administracyjnego, ktory wyrokiem z dnia 17 czerwca 2010 r. sygn. akt V SAAffa

389/10 oddalit skargg na ww, decyzjq, Tym samym majqc na uwadze tresc art. 3 S 1

oraz 134 p.p.s.a. nale?y przyjqc, iZ Sqd dokonat kontroli w/w aktu pod wzglgdem wad

kwalif ikowanych.

Dodatkowo wskazac nale2y, iz podnoszona przez skarzqcego przestanka

zmiany decyzji tj. dokonanie przez Naczelny SEd Administracyjny odmiennej

wykiadni ar1. 95 ust. 4 pkt 2 ustawy o ponrocy spotecznej nie moze stanowid

podstawy do wydania rozslrzygniqcia w trybie ar1, 145 lub 156 k.p.a.

Rozpoznajqc sprawg w tak okre6lonym zakresie Sqd uznat , i2 racjq ma strona

skarz4ca, ktora twierdzi, i2 orzekajqcv w sprawie organ nie wyjasnil dlaczego uznal,

i2 za zmianq decyzji Kolegium z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. KOC\4B47lOp/09,

utrzymujqcej w mocy decyzjg Prezydenta m. st. warszawy nr

WCPR.DCl450l9002l09lAK z dnia 23 pa2dziernika 2009 r., o odmowie udzielenia

pomocy w ramach indywidualnego programu integracji dla cudzoziemc6w nie

przemawia ani interes spoteczny ani stuszny interes strony.
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Dokonana przez Naczelny Sqd Administracyjny w wyroku z dnia 30 listopada
2011 r' sygn. akt ll OSK2292110 wyktadnia ar1, 95 ust, 4 pkt 2 ustawy o pomocy
spotecznej, w sposob odmienny ni2 w decyzji, kt6rej zmiany domaga sig skarzqcy,

bez wEtpienia lezy zatem w interesie skarzqcego. Jak wynika bowiem z akt sprawy
skarzqcy zostat skazany przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
prawomocnym wyrokiem z dnia 5 marca 2008r., a wiqc przed uzyskaniem przez
niego ochrony uzupetniajqcej Naczelny Sqd Administracyjny wskazat za1, i2 przepis
ten moze stanowic podstawq do odmowy udzielania cudzoziemcowi pomocy tylko w
przypadku, 9dy przestgpstwo zostato popetnione w trakcie realizacji indywidualnego
programu integracyjnego, Natomiast skazanie cudzoziemca prawomocnym wyrokiem
sEdu za przestqpstwo popetnione umyslnie przed uzyskaniem przez niego ochrony w
postaci statusu uchodZcy lub ochrony uzupetniajqcej, nie stanowi przestanki do
wydania na podstawie art, 95 ust, 4 pkt 2 ustawy o pomocy spolecznej decyzji o
odmowie udzielania pomocy majqcej na celu wspieranie procesu jego integracji.

Tym samym w ocenie Sqdu organ administracji publicznej orzekajqcy w
niniejszej sprawie uwzglgdniajqc interes strony zgodnie z art..7 k.p.a zobowiqzany
byt wydac orzeczenie uwzglgdniajqce stuszny interes strony skarz4cej. Nie ulega
bowiem wqtpliwosci, iz w swietle w/w orzeczenia Naczelnego SEdu
Administracyjnego decyzja, kt6rej zmiany w trybie ar1. 1s4 k,p.a domaga siQ

skarzqcy, jak i zaskarZone w sprawie decyzje dotkniqte sq wad4 niekwalifikowanE w
postaci naruszenia aft, 95 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy spotecznej, W konsekwencji
wbrew stanowisku prezentowanemu przez organ ewentualna zmiana przedmiotowej
decyzji nie skutkowataby podjgciem rozstrzygnigcia, kt6re naruszatoby prawo.
Przeciwnie rozstrzygnigcie to nalezafoby ocenic jako prawidtowe oraz uwzglqdniajqcy
interes strony.

Konkludujqc Sqd uznal, 2e zaskar2ona decyzja oraz popr zedzajqca jq decyzja
Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie odmawiajqca zmiany w
trybie aft' 154 k'p'a ostatecznej decyzji tegoz organu z dnia 16 grudnia 2OOg r. sygn.
KoCl4B47lOp/09 wydane zostafy z naruszeniem prawa i nalezato wveliminowac ie z
obrotu prawnego.

Z tych wzglqdow Wojewodzki Sqd Administracyjny w Warszawie na mocv an.
145 s 1 pkt 1 lit, a oraz 13s ustawy p,p.s,a., orzekljak w sentencji,
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