
Warszawa, dnia 8 sierpnia 2017 r.

Do:
Naczelny Sąd Administracyjny
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Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie
ul. Jasna 2/4
00-013 Warszawa

Skarżąca:
Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej 
„OKO”
Ul. Madalińskiego 73/75 m.1
02-549 Warszawa

Reprezentowana przez:
Adw. Artura Pietrykę
ul. Opoczyńska 2A/2
02-526 Warszawa

Organ administracji:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-001 Warszawa

Sygn. IV SA/Wa 1317/17
Opłata: 100 zł

SKARGA KASACYJNA
Od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 12 lipca 2017 r. IV SA/Wa 1317/17

Na podstawie art. 173 § 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: P.p.s.a.), działając jako pełnomocnik

1



Skarżącej  (pełnomocnictwo  w  aktach  sprawy),  zaskarżam  w  całości postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: Sąd I instancji) z 12 lipca 2017 r.
sygn.  akt  IV SA/Wa 1317/17,  odrzucające skargę Skarżącej  na regulamin Ministra  Kultury i
Dziedzictwa  Narodowego  (dalej:  organ)  obchodów  7.  rocznicy  katastrofy  smoleńskiej,
doręczone Skarżącej wraz z uzasadnieniem w dniu 17 lipca 2017 r. 

Na  podstawie  art.  174  pkt  2  P.p.s.a. zaskarżonemu  postanowieniu  zarzucam  naruszenie
przepisów postępowania, które miały istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia w postaci:

- art. 1 w związku z art. 3 § 2 pkt 4 w związku z art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a. w związku z art. 45
ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 184 Konstytucji RP poprzez zamknięcie drogi sądowej
w  skutek  odrzucenia  skargi  Skarżącej  w  sytuacji,  gdy  Sąd  I  instancji  nie  przeprowadził
dogłębnego zbadania, okoliczności m.in.:

1) jaka była podstawa prawna wydania ww. regulaminu przez organ, co było istotne z uwagi
na przyjęcie, iż ma on charakter aktu prawa wewnętrznego,

2) czy regulamin dotyczył praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa,

3) czy regulamin stanowił władcze rozstrzygnięcie w sferze administracji publicznej przez
podmiot wykonujący administrację publiczną,

4) jakim przepisom podlegała  organizacja  uroczystości  „Obchody 7.  rocznicy  katastrofy
smoleńskiej” – w szczególności czy były to przepisy: Prawa o zgromadzeniach, Prawa o
ruchu drogowym, ewentualnie czy w jakimś zakresie były to przepisy ustawy o stosunku
Państwa Polskiego do kościoła katolickiego, 

5) czy wśród kręgu adresatów regulaminu znajdowały się podmioty niebędące podległymi
organizacyjnie wobec organu,

- art. 141 § 4 P.p.s.a. poprzez wadliwe sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego postanowienia,
w szczególności niewyjaśnienie w nim dlaczego przyjął, iż skarżony regulamin: 1) stanowił akt
prawa wewnętrznego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 Konstytucji RP, 2) nie dotyczył praw i
obowiązków wynikających z  przepisów prawa,  3)  stanowił  władcze  rozstrzygnięcie  w sferze
administracji publicznej przez podmiot wykonujący administrację publiczną,

- art. 133 § 1 w związku z art. 134 § 1 P.p.s.a. w związku z art. 106 § 3 P.p.s.a. poprzez:

1) przyjęcie, że zgromadzony materiał dowodowy jest zupełny, a przez to pozwalający na
wszechstronne  rozpatrzenie  sprawy,  mimo  że  w  aktach  sprawy  brak  jest  takich
dokumentów,  jak  decyzja  Prezydenta  M.St.  Warszawy  z  dnia  31.03.2017  r.  PM-IK-
ZA.7230.24.2017, decyzja Prezydenta M.St. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. ZTP-
II.610.456.2017.BLE,  a  nawet  zaskarżonego  regulaminu,  na  które  to  dokumenty
powoływał  się  organ  w  odpowiedzi  na  skargę,  a  które  to  miały  być  podstawą
zorganizowania  strefy  ograniczonego  dostępu  dla  uczestników  obchodów  7.  rocznicy
katastrofy smoleńskiej,
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2) zaniechaniu przeprowadzenia z urzędu dowodów w postaci ww. dokumentów,  

co doprowadziło do niezasadnego odrzucenia przez WSA w Warszawie skargi Skarżącej, mimo
że akta sprawy wskazywały na zasadność wniosków zgłoszonych w jej skardze,

-  art. 58  § 1 pkt 6 P.p.s.a.  poprzez odrzucenie skargi, w sytuacji, gdy nie została wypełniona
przesłanka w tym przepisie wskazana.

Wskazując na powyższe wnoszę o:
 rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie (art. 176 § 2 P.p.s.a.),
 uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu

Sądowi  Administracyjnemu  w  Warszawie  do  ponownego  rozpoznania,  ewentualnie
uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i rozpoznanie skargi,

 zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego
według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę
Skarżącej  wniesioną  21  kwietnia  2017  r.  na  Regulamin „Obchodów  7.  Rocznicy  katastrofy
smoleńskiej”.

Postanowienia Regulaminu weszły w życie w dniu 9 kwietnia 2017 r. (§ 9) i na ich podstawie
zorganizowano  uroczystości  państwowe  obejmujące  strefę  od  ul.  Królewskiej,  przez  ul.
Krakowskie Przedmieście, plac Zamkowy, ul. Kanonia, ul. Jezuicką, do ul. Świętojańskiej m.st.
Warszawy. 

Zgodnie  z  §  2  ust.  2  Regulaminu,  obchody  były  nieodpłatne  i  dostępne  dla  każdego,  za
wyjątkiem  strefy  ograniczonego  dostępu,  do  której  wstęp  miał  być  możliwy  dla  osób
posiadających karty wstępu (identyfikatory)  albo  zaproszenia,  przy czym z uwagi  na  zasady
bezpieczeństwa karty wstępu miały być wydawane osobom, które w ocenie organizatora (organ),
„dawałyby rękojmię zachowania godności i poszanowania uroczystości i których zachowanie nie
stało i nie stoi w sprzeczności z tradycją przyświecającą obchodom Katastrofy Smoleńskiej” (§ 2
ust. 3).

W regulaminie nie  podano ani daty ani  miejsca,  w którym możliwe byłoby zgłoszenie chęci
wzięcia udziału w wydarzeniu oraz uzyskanie karty wstępu (identyfikatora) uprawniającego do
uczestniczenia  w  obchodach.  Nie  wskazano  nadto  jaka  jednostka  organizacyjna  organu  lub
ewentualnie inny podmiot współpracujący z organizatorem (służby porządkowe, Policja) władny
był do dokonania oceny kto daje rękojmię zachowania godności i poszanowania uroczystości i
których zachowanie  nie  stało  i  nie  stoi  w sprzeczności  z  tradycją  przyświecającą  obchodom
katastrofy smoleńskiej. Informacji takich nie opublikowano także na stronie internetowej organu.
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10  kwietnia  2017  r.  odbyła  się  uroczystość  obchodów,  przy  czym  wedle  informacji
przekazywanych przez media, a także z relacji uczestników imprezy, do udziału w obchodach
zaproszeni zostali przedstawiciele partii Prawo i Sprawiedliwość, klubu Gazety Polskiej i ruchu
Solidarni 2010 r.

Uzasadnienie zarzutów skargi kasacyjnej

Naruszenie art. 1 w związku z art. 3 § 2 pkt 4 w związku z art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a. w 
związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 184 Konstytucji RP

Zdaniem Skarżącej, WSA w Warszawie w sposób zupełnie dowolny przyjął, że wniesienie skargi
było w sprawie niedopuszczalne z innych przyczyn (art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a.). Wydaje się jednak,
że Sąd I instancji doszedł w sprawie do zbyt pochopnych wniosków, a w szczególności przyjąć
należy,  że  niczym  nieuzasadnione  było  rozstrzyganie  o  odrzuceniu  skargi  na  posiedzeniu
niejawnym. 

W  świetle  zgromadzonego  w  aktach  sprawy  materiału  WSA  w  Warszawie  nie  dokonał
wszechstronnego  rozpoznania  okoliczności  sprawy,  nie  wyjaśnił  w  sposób  przekonujący,
dlaczego nie uznał zaskarżonego regulaminu za akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a. 

Przede wszystkim Sąd I instancji, nie ustalił należycie stanu prawnego i faktycznego sprawy. Nie
zgromadził nawet jakiegokolwiek materiału dowodowego w sprawie poza skargą i odpowiedzią
organu,  mimo,  że  istniała  taka  potrzeba.  Istnieje  jej  Skarżąca  wywodzi  przede  wszystkim z
okoliczności  podanych  przez  organ  w odpowiedzi  na  skargę,  ale  także  z  charakteru  sprawy.
Należy mieć bowiem na uwadze,  że sprawa,  której  dotyczy skarga w przedmiotowej  sprawa
dotyczy ważnej dla opinii publicznej kwestii.

Warto  w  tym  zakresie  wskazać,  iż  organ  w  odpowiedzi  na  skargę  wskazuje,  iż  strefa
ograniczonego dostępu na obchodach 7.  Rocznicy katastrofy smoleńskiej  powstała  w wyniku
wydania przez Prezydenta M.St. Warszawy dwóch decyzji z 31 marca 2017 r. oraz 6 kwietnia
2017  r.  Z  ich  wydania  organ  wywodził  możliwość  wprowadzenia  zaskarżonego  regulaminu.
Skarżącej – i zapewne Sądowi I instancji - nie jest znana treść przedmiotowych decyzji, które to
miały kreować władcze kompetencje organu do zajęcia terenu wskazanego w regulaminie na
potrzeby obchodów. 

Skarżąca stoi na stanowisku, że obowiązkiem Sądu I instancji było pozyskanie akt postępowań,
zakończonych wydaniem przedmiotowych decyzji. Należy mieć bowiem na uwadze, iż istnieje
uzasadniona  wątpliwość  co  do  legalności  działania  organu  w  zakresie  organizacji
przedmiotowych obchodów. Organ wprost wskazuje w odpowiedzi na skargę, że imprezy tej –
konkretnej  10  kwietnia  2017  r.  -  nie  traktował  jako  zgromadzenia  w  rozumieniu  Prawa  o
zgromadzeniach,  mimo,  że  poprzednie  „miesięcznice”  były  zgłaszane  jako  zgromadzenia
publiczne1. Wątpliwe jest także możliwość zakwalifikowania przedmiotowych uroczystości jako
wydarzenia  regulowanego  w  trybie  ustawy  Prawa  o  ruchu  drogowym,  skoro  jak  wynika  z
powszechnie  dostępnego  programu  uroczystości2,  elementem  obchodów  było  sprawowanie
1 Źródło:  https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/zgromadzenia_publiczne/wykaz_zgromadzen.htm?page=65
(Dostęp w dniu 8 sierpnia 2017 r.)
2 Program dostępny pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/7.-rocznica-katastrofy-smolenskiej-7287.php?p=130 
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publicznego kultu religijnego, a imprezy o charakterze religijnym podlegają wyłączeniu spod tej
regulacji (por. art. 65h ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, art. 15 ust. 1 ustawy o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej).

Ustalenie tej okoliczności ma kluczowe znaczenie dla przedmiotowej sprawy, stanowi jej istotę. 

Niestety WSA w Warszawie zaniechał czynienia ustaleń w tym zakresie. W tych okolicznościach
zdaniem Skarżącej, zaskarżone postanowienie nie może się ostać, albowiem rozstrzygnięcie w
przedmiocie skargi, wymaga zwrócenia się o uzupełnienie materiału dowodowego w postaci obu
ww. decyzji Prezydenta M.St. Warszawy. Zwłaszcza, że w odpowiedzi na skargę organ wskazuje,
że „Powyżej wskazane akty a nie postanowienia regulaminu dały podstawę do zorganizowania
strefy ograniczonego dostępu, zgodnie z przyjętymi założeniami przez organizatora. Podkreślenia
przy tym wymaga, że zasadą omawianych uroczystości zgodnie z zaskarżonym regulaminem była
ich nieodpłatność i dostępność dla każdego”. Skoro decyzji tych nie ma w aktach to nie sposób w
ogóle się do takiego sformułowania ustosunkować. 

Słusznie  natomiast  Sąd  I  instancji  odtworzył  elementy  niezbędne  do  uznania  danego
rozstrzygnięcia za akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a, jednakże nie dokonał już analizy,
w zakresie tego czy wszystkie te wymogi zostały w przypadku regulaminu spełnione. 

Zewnętrzny charakter aktu

Uzasadnienie  zaskarżonego  postanowienia  nie  tłumaczy,  dlaczego  Sąd  I  instancji  przyjął,  iż
zaskarżony regulamin  ma  wewnętrzny,  nie  zaś  zewnętrzny charakter.  W tym zakresie  Sąd I
instancji podstawy do przyjęcia wewnętrznego charakteru przedmiotowego regulaminu upatruje
w regulacji art. 93 ust. 1 Konstytucji RP. 

W  tym  zakresie  wskazał,  iż  „Konstytucja  wprost  upoważnia  do  wydania  aktów  prawa
wewnętrznego m.in. ministrów. Pomimo tego, iż w art. 93 ust. 1 Konstytucji wymienione zostały
uchwały i zarządzenia jako akty prawa wewnętrznego przyjmuje się, że w odróżnieniu od źródeł
prawa  powszechnie  obowiązującego  Konstytucja  nie  zamknęła  katalogu  źródeł  prawa
wewnętrznego”. Dalej powołuje się na wyr.  TK z 1 grudnia 1998 r.  K 21/98, wskazując,  że:
„Uzupełnianie  katalogu  aktów  wewnętrznych  może  następować  zarówno  z  mocy  wyraźnych
postanowień konstytucyjnych, jak i z mocy postanowień ustawowych, które do wydawania takich
aktów mogą upoważniać, gdy respektują one ogólną zasadę podległości organizacyjnej adresata
aktu w systemie organów państwowych. Tylko taka wykładnia odpowiada istocie aktów prawa
wewnętrznego i potrzebom funkcjonowania aparatu państwowego. Z tego względu należy uznać,
że  system  aktów prawa wewnętrznego  ma  –  w  przeciwieństwie  do  systemu aktów  będących
źródłami  prawa  powszechnie  obowiązującego  –  charakter  systemu  otwartego.  Trzon  tego
systemu stanowią akty  wymienione  w art.  93 ust.  1  Konstytucji,  ale  nie  ma konstytucyjnego
zakazu, by przepisy ustawowe upoważniały także inne podmioty do stanowienia zarządzeń czy
uchwał, bądź też nawet aktów inaczej nazwanych (zarządzeń, regulaminów, statutów, okólników),
ale też odpowiadających charakterystyce aktu o charakterze wewnętrznym”.

WSA w Warszawie poza powołaniem się na przedmiotowy wyrok TK, nie dokonał natomiast w

(dostęp w dniu 8 sierpnia 2017 r.).
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zasadzie jakiejkolwiek własnej analizy. Tymczasem stwierdzenie, o tym, iż regulamin ten uznać
należy  za  akt,  o  którym  mowa  w  art.  93  ust.  1  Konstytucji  RP,  nie  znajduje  żadnego
potwierdzenia w zgromadzonym w okolicznościach sprawy. Przede wszystkim sam regulamin
nie wskazuje w żadnym miejscu podstawy prawnej, w oparciu o którą został wydany. Co więcej,
sam organ w toku postępowania wskazał, że takiej podstawy po prostu nie ma. W tym zakresie w
odpowiedzi  na  skargę wskazano,  iż:  „Do wydania  regulaminu nie  zobowiązywał  żaden akt
prawny, a jego istnienie nie stanowiło warunku, od którego uzależniona byłaby organizacja.
Jego opracowanie wynikało z potrzeby wyjścia naprzeciw oczekiwaniom obywateli pragnących
zapoznać  się  z  przebiegiem uroczystości  (zamieszczono  go na  stronach  Biuletynu  Informacji
Publicznej  Ministerstwa  KIDN  w  dniu  8  kwietnia  2017  r.,  czyli  przed  dniem  rozpoczęcia
uroczystości),  a  także  z  troski  o  zachowanie  godności  i  poszanowania  powagi  uroczystości”
(odpowiedź na skargę, s. 2).

Już z tego powodu nie sposób przyjąć, by regulamin ten był aktem wewnętrznym, o którym 
mowa w art. 93 ust. 1 Konstytucji RP.

Nie sposób też z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wywieść na jakiej podstawie Sąd I
instancji  przyjął,  iż  „krąg  jego  adresatów  został  ograniczony  do  jednostek  „podległych
organizacyjnie” ministrowi”. Stwierdzenie to nie ma poparcia zarówno w faktach powszechnie
znanych (notoryjnych), jak i w brzmieniu samego regulaminu. W tym zakresie wskazać należy,
że taka ocena jest nieusprawiedliwiona i pokazuje przede wszystkim, że WSA w Warszawie w
ogóle nie zapoznał się (brak jest go w udostępnionych pełnomocnikowi aktach) z zaskarżonym
regulaminem.  W tym zakresie  wskazać  należy,  że  zarówno z  treści  regulaminu,  jak  i  samej
odpowiedzi na skargę wynika, że regulamin znajdował zastosowanie w stosunku do osób, które
nie  pozostawały  w  jakiejkolwiek  podległości  administracyjnej  wobec  organu  –  uczestników
uroczystości.

Indywidualny charakter aktu

Sąd I instancji twierdził w zaskarżonym postanowieniu, że: „Wydany przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego regulamin dotyczący obchodów 7 rocznicy katastrofy smoleńskiej nie
ma charakteru indywidualnego ponieważ nie jest skierowany do zindywidualizowanego adresata,
znajdującego się w określonej sytuacji”. 

Z  takim postawieniem problemu nie  sposób się  zgodzić.  Należy przypomnieć,  że  zgodnie  z
postanowieniami zaskarżonego regulaminu – każdy zainteresowany udziałem w uroczystościach,
musiał przynajmniej podporządkować się jego postanowieniom (vide § 3 ust. 1, § 4 regulaminu). 

Władczy charakter aktu i jego wpływ na uprawnienia lub obowiązki wynikające z 
przepisów prawa

Sąd  I  instancji  w  ogóle  nie  odniósł  się  natomiast  do  kwestii  tego,  czy  regulamin  jest
rozstrzygnięciem o charakterze władczym wydawanym przez podmiot wykonujący administrację
publiczną. Tymczasem wskazać należy, że niewątpliwie taki charakter, przedmiotowy akt miał,
wprowadzając m.in. liczne obostrzenia i zastrzeżenia kompetencji na rzecz organu – organizatora
uroczystości (dla przykładu:  § 4, § 5, § 6 ust. 1), a przede wszystkim „rezerwując” przestrzeń
publiczną pod obchody.
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Nie  może  budzić  żadnych  wątpliwości,  że  wydanie  regulaminu  miało  wpływ  na  prawa  i
obowiązki  wynikające  z  przepisów prawa.  Jak  to  już  zostało  wskazane  w skardze,  wydanie
regulaminu i  ograniczenia nim wprowadzone rzutowały na możliwość korzystania w dniu 10
kwietnia 2017 r. z praw i wolności konstytucyjnych w postaci: 1) prawa do swobody poruszania
się  (art.  52  ust.  1),  2)  wolności  słowa,  w  tym  wolności  pozyskiwania  i  rozpowszechniania
informacji  (art.  54  ust.  1),  3)  wolności  organizowania  pokojowych  zgromadzeń  (art.  57
Konstytucji).

Co do wolności gwarantowanej w art. 52 ust. 1 Konstytucji RP wskazać należy, że nie sposób
zgodzić się ze stwierdzeniem organu, zawartym w odpowiedzi na skargę, iż nie znajdowało on
zastosowania w sprawie. Jak wskazuje się w doktrynie „Wolność wyboru miejsca pobytu chroni
zatem przebywanie, które nie ma cech trwałości, przy czym z prac przygotowawczych w KKZN
wynika, że pojęciu pobytu zamierzano nadać znaczenie szerokie, a w każdym razie wykraczające
poza termin "pobyt czasowy", o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z 24.9.2010 r. o ewidencji
ludności  (tekst  jedn.  Dz.U.  z  2015 r.  poz.  388 ze  zm.),  tj.  przebywania  bez  zamiaru  zmiany
miejsca  pobytu  stałego  w  innej  miejscowości  pod  oznaczonym  adresem  lub  w  tej  samej
miejscowości,  lecz  pod  innym  adresem.  Wolność  wyboru  miejsca  pobytu  dotyczy  także
niesformalizowanego przebywania osoby fizycznej  w określonym miejscu na terytorium RP.
Istotą  tej  wolności  konstytucyjna  ochrona  decyzji  jednostki  co  do  przemieszczania  się  po
terytorium RP, a także co do trwałego lub tymczasowego przebywania w określonym miejscu na
tymże terytorium. Art. 52 ust. 1 Konstytucji RP chroni zatem wolność wyboru miejsca, w którym
osoba przebywa albo ma zamiar przebywać” 3.

Postanowienia  regulaminu  w  sposób  wyraźny  ograniczały  także  możliwość  korzystania  z
wolności, o której mowa w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP. Dla przykładu zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5
zakazywał  wnoszenia  i  posiadania  materiałów  zawierających  treści  polityczne,  §  6  ust.  1
wprowadzał możliwość ograniczenia wnoszenia kamer, czy też innych urządzeń rejestrujących
dźwięk i obraz, zaś § 8 ust. 1 wprowadzał dorozumianą zgodę na wykorzystanie wizerunku. 

Jeśli zaś idzie o wolność, o której mowa w art.  57 ust.  1 Konstytucji RP, wskazać należy, że
regulamin wprowadzał ograniczenie w tym zakresie, wyznaczając obszar obchodów, na którym
de facto nie mogły i ostatecznie nie odbyły się zgromadzenia publiczne.

Należy  jedynie  przypomnieć,  że  zgodnie  z  art.  184  Konstytucji  RP  Naczelny  Sąd
Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie,
kontrolę  działalności  administracji  publicznej.  Kontrola  ta  obejmuje  również  orzekanie  o
zgodności  z  ustawami  uchwał  organów  samorządu  terytorialnego  i  aktów  normatywnych
terenowych organów administracji rządowej. W przedmiotowej sprawie, Sąd I instancji zupełnie
natomiast ograniczył prawo Skarżącej do rozpoznania jej sprawy przez sąd. 

Naruszenie art. 141 § 4 P.p.s.a.

Zarzut  naruszenia  art.  141  §  4  P.p.s.a.  jest  w  swej  istocie  zbieżny  z  zarzutem omówionym
powyżej.  Uzasadnienie  zaskarżonego  przepisu  w  ocenie  Skarżącej  nie  spełnia  niezbędnych
3 L. Bosek, Komentarz do art. 52 Konstytucji (w: ) M. Safjan (red.), L. Bosek (red.) Konstytucja RP. Tom I. Komen-
tarz do art. 1 – 86, Legalis.
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wymogów. 

Naruszenie to ma szczególnie istotne znaczenie w przedmiotowej sprawie, gdzie Sąd I instancji
nie  dopuścił  w ogóle  do  merytorycznego rozstrzygnięcia  skargi  Skarżącej,  ale  ograniczył  jej
prawo do rozpoznania skargi. 

Uzasadnienie to jest wadliwe albowiem brak jest w nim wyjaśnienia dlaczego Sąd I instancji
przyjął, iż skarżony regulamin 1) stanowił akt prawa wewnętrznego, o którym mowa w art. 93
ust. 1 Konstytucji RP, 2) nie dotyczył praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, 3)
czy regulamin stanowił władcze rozstrzygnięcie w sferze administracji publicznej przez podmiot
wykonujący administrację publiczną.

Naruszenie art. 133 § 1 w związku z art. 134 § 1 P.p.s.a. w związku z art. 106 § 3 P.p.s.a.

Zdaniem Skarżącej,  Sąd I  instancji  dopuścił  się  także  naruszenia  przepisów  art.  133 §  1  w
związku z art. 134 § 1 P.p.s.a. w związku z art. 106 § 3 P.p.s.a., przez to że materiał dowodowy
zgromadzony w aktach  sprawy uznał  za  zupełny,  a  przez  to  pozwalający  na  wszechstronne
rozpatrzenie sprawy. 

Stwierdził tak mimo, że w aktach sprawy brak jest takich dokumentów, jak decyzja Prezydenta
M.St, Warszawy z dnia 31.03.2017 r. PM-IK-ZA.7230.24.2017, a także decyzja z dnia 6 kwietnia
2017 r. ZTP-II.610.456.2017.BLE, a nawet zaskarżonego regulaminu, na które powoływał się
organ  w  odpowiedzi  na  skargę,  a  które  to  miały  być  podstawą  zorganizowania  strefy
ograniczonego dostępu dla uczestników obchodów, a jednocześnie zaniechaniu przeprowadzenia
z urzędu dowodu w postaci ww. decyzji. 

Zdaniem  Skarżącej,  WSA powinien  w  trybie  art.  106  §  3  P.p.s.a.  przeprowadzić  z  urzędu
(zwłaszcza, że Skarżąca działała bez adwokata) dowód z ww. decyzji lub uchylić zaskarżony akt i
przekazać  sprawę  do  ponownego  rozpoznania  organowi,  zalecając  mu  przeprowadzenie  tej
czynności.

Konsekwencją takiego prowadzenia postępowania było to, że Sąd I instancji niezasadnie odrzucił
skargę Skarżącej, mimo że akta sprawy wskazywały na zasadność wniosków w niej zgłoszonych.

*****

Z tych też powodów wnoszę i wywodzę jak na wstępie.
________________
Adw. Artur Pietryka

Załączniki:
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
- opłata od skargi kasacyjnej,
- odpis skargi kasacyjnej.
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