
Informacja o działalności

Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie

w 2005 r.

W 2005 roku zakres właściwości miejscowej i rzeczowej Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie określony był przepisami § 1 pkt 5 Rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia 

wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości 

(Dz. U. nr 72 poz. 652) oraz art. 13 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153 poz. 1270 z późn. zm.).

Zgodnie z tymi regulacjami WSA w Krakowie rozpatrywał sprawy z zakresu działania 

organów administracji publicznej mających siedzibę na obszarze województw małopolskiego 

i świętokrzyskiego oraz nadal sprawy ze skarg wniesionych w poprzednich latach na decyzje 

Prezesa Głównego Urzędu Ceł, w których decyzje w pierwszej instancji wydawane były przez 

organy celne mające siedziby na terenie wyżej wymienionych województw. Sąd w Krakowie 

rozpatrywał również sprawy dotyczące działania Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych w Warszawie, a wszczynane przez osoby zamieszkałe na terenie 

województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Obszar właściwości miejscowej sądu 

obejmował 284 gminy i 4 miasta na prawach powiatu.

Pod koniec 2005 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie 

pracowało 31 sędziów (30, 75 etatu) oraz 6 asesorów. Uległa zatem zwiększeniu obsada 

sędziowska w porównaniu z poprzednim okresem. Na koniec 2004 r. zatrudnionych bowiem 

było 25 sędziów (24,25 etatu) i 4 asesorów. W stosunku do zakresu zadań sądu ilość sędziów 

jest jednak nadal niewystarczająca. Sytuację tę pogorszyła ponadto nieobecność sędziów w 

pracy związana z chorobami i zwolnieniami lekarskimi oraz urlopami dla poratowania 

zdrowia Wzrosła także ilość zatrudnionych w sądzie urzędników i innych pracowników. Z 

końcem 2004 r. w grupie tej zatrudnionych było 36 osób, zaś na koniec 2005 r. stan 

zatrudnienia zwiększył się do 42,55 etatu.

Pomimo tych utrudnień i w dalszym ciągu niewystarczającej wobec potrzeb obsady 

sędziowskiej załatwiona została znaczna ilość spraw i istniejąca zaległość uległa wydatnemu 

zmniejszeniu. Szczegółowo wykażą to dane zamieszczone w dalszej części sprawozdania.



Duża ilość załatwionych spraw możliwa była dzięki zwiększonemu wysiłkowi i ofiarnej pracy 

sędziów, których stan pozwolił na nieprzerwaną pracę.

Sędziowie Stanisław Biernat, Izabela Dobosz, Wiesław Kisiel, Elżbieta Kremer, 

Tadeusz Woś i Jan Zimmerman są jednocześnie pracownikami naukowo - dydaktycznymi 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pozostali sędziowie orzekający w sądzie poza 

działalnością orzeczniczą zaangażowani byli m.in. w szkolenie aplikantów sądowych, 

adwokackich i prokuratorskich oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

W 2005 r. wpłynęło 4.591 sprawy, to jest o 5 spraw więcej niż w roku poprzednim 

(0,1%) Wówczas bowiem wpływ wyniósł 4586 spraw. W 2005 r. - jak wyżej wskazano - 

wpłynęło 4.591 spraw, w tym 4.470 skarg na akty i inne czynności oraz 121 skarg na 

bezczynność organów administracji.

Skargi na akty i inne czynności dotyczyły działalności następujących organów 

administracji:

1.447 (32,4%) skarg na działalność Izb Skarbowych i Inspektorów 

Urzędu Kontroli Skarbowej

1.211 (28%) skarg na działalność terenowych organów administracji 

rządowej

922 (20,6%) skargi na działalność Samorządowych Kolegiów 

Odwoławczych

500 (10,5%) skarg na działalność Izb Celnych

93 (2,1%) skargi na działalność ministrów, centralnych organów 

administracji rządowej i innych naczelnych organów

81 (1,8%) skarg na działalność innych organów

Jeśli chodzi o problematykę spraw, struktura skarg na akty i inne czynności przedstawia się 

następująco:

-  1880 (42,06%) - podatki i inne świadczenia pieniężne

-  535 (11,97%) - budownictwo, nadzór architektoniczno - budowlany

-  346 (7,74%) - zagospodarowanie przestrzenne



- 279 (6,24%) - obrót towarami z zagranicą, należności celne

- 180 (4,03%) - pomoc społeczna

- 136 (3,04%) - utrzymanie i ochrona dróg publicznych

— 133 (2,97%) - ewidencja ludności, akty stanu cywilnego, imiona i nazwiska, 

obywatelstwo, paszporty

- 89 (1,99%) - sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej

- 86 (1,92%) - wywłaszczanie nieruchomości

- 86 (1,92%) - ochrona zdrowia

- 86 (1,92%) - zatrudnienie i sprawy bezrobocia

- 73 (1,63%) - geodezja i kartografia

- 60 (1,34%) - gospodarka wodna, w tym ochrona wód, melioracje

- 58 (1,3%) - stosunki pracy i stosunki służbowe

- 55 (1,23%) - gospodarka mieniem państwowym i komunalnym

- 54 (1,21%) - oświata, szkolnictwo wyższe, nauka

- 44 (0,98%) - sprawy mieszkaniowe w tym dodatki mieszkaniowe

- 35 (0,78%) - powszechny obowiązek obrony kraju

- 31 (0,69%) - ochrona środowiska i ochrona przyrody

- 26 (0,58%) - działalność gospodarcza

- 20 (0,45%) - ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne

- 15 (0,33%) - informacja publiczna i prawo prasowe

- 15 (0,33%) - rolnictwo i leśnictwo

- 13 (0,29%) - środki publiczne nieobjęte innymi symbolami

- 4 (0,9%) - ubezpieczenia zdrowotne

- 4 (0,9%) - ceny, opłaty, stawki taryfowe

- 2 (0,04%) - geologia i górnictwo

- 1 (0,02%) - świadczenia społeczne w drodze wyjątku

- 1 (0,02%) - własność przemysłowa

- 123 (2,75%) - inne sprawy

W porównaniu z rokiem poprzednim wśród rodzajów spraw, których wpływa najwięcej, 

nie nastąpiły istotniejsze zmiany. W dalszym ciągu dominującą problematykę stanowią 

zagadnienia związane z podatkami, należnościami finansowymi i budżetowymi, przy czym 

odsetek tych spraw wzrósł z 38,29% w 2004 r. do 42,06% w roku 2005. Na drugim miejscu



znajdują się nadal sprawy budownictwa i nadzoru architektoniczno - budowlanego. 

Poprzednio sprawy te stanowiły 13,36% wpływu, obecnie 11,97% ogólnej ilości spraw 

wpływających do sądu. Ponad dwukrotnie zwiększyła się ilość skarg w zakresie 

zagospodarowania przestrzennego, która w roku poprzednim wynosiła 3,81%, natomiast 

obecnie 7,74%. Stałemu zmniejszeniu ulega natomiast ilość skarg na decyzje Kierownika 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W 2001 r. wpłynęło 931 skarg na 

jego działalność, w 2002 r. wpłynęło 155 skarg, w 2003 r. - 132 skargi, w 2004 r. - 105 skarg, 

a w roku 2005 już tylko 89 skarg.

Ilość skarg na bezczynność w porównaniu z rokiem poprzednim uległa pewnemu 

zmniejszeniu - ze 136 skarg w 2004 r. do 121 skarg w 2005 r. Tendencja taka daje się zresztą 

zauważyć od pewnego już czasu. W 2003 r. wpłynęły 182 takie skargi, w 2002 r. -169 skarg, 

w 2001 - 190 skarg.

W 2005 r. skargi na bezczynność dotyczyły następujących zagadnień:

36 (29,75%) - budownictwo, nadzór architektoniczno - budowlany

18 (14,88%) - informacja publiczna i prawo prasowe

6 (4,96%) - utrzymanie i ochrona dróg

6 (4,96%) - gospodarka mieniem państwowym i komunalnym

6 (4,96%) - wywłaszczanie i zwrot nieruchomości

5 (4,13%) - geodezja i kartografia

4 (3,3%) - zagospodarowanie przestrzenne

4 (3,3%) - sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe

3 (2,48%) - oświata, szkolnictwo wyższe, nauka

3 (2,48%) - gospodarka wodna

2 (1,65%) - podatki

2 (1,65%) - ewidencja ludności, akty stanu cywilnego, imiona i nazwiska, 

obywatelstwo, paszporty

2 (1,65%) - stosunki pracy

2 (1,65%) - pomoc społeczna

2 (1,65%) sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy 

przymusowej

1 (0,83%) - powszechny obowiązek ochrony kraju

1 (0,83%) - sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa



V
ę

1 (0,83%) - ochrona środowiska i przyrody

1 (0,83%) - kultura i sztuka

1 (0,83%) - zatrudnienie i sprawy bezrobocia

15 (12,4%) - inne

W dalszym ciągu najwięcej skarg na bezczynność dotyczy spraw związanych z 

budownictwem i nadzorem architektoniczno - budowlanym (poprzednio 32, obecnie 36 

spraw). Z 15 do 2 zmniejszył się wpływ skarg na bezczynność organów w sprawach opieki 

społecznej, natomiast aż 18 skarg, które wpłynęły w 2005 r. dotyczyło bezczynności w 

zakresie informacji publicznej i prawa prasowego. W pozostałym zakresie struktura tego typu 

skarg nie uległa znaczącym zmianom.

W kategorii skarg bezczynność załatwiono 183 sprawy (poprzednio 171 spraw), z 

czego skargi uwzględniono w 23 sprawach - dokładnie tak samo jak w roku poprzednim.

Z roku 2004 pozostało do załatwienia: 12.435 spraw

(w tym 12.322 skargi na akty i inne czynności oraz 113 skarg na bezczynność) 

W roku 2005 wpłynęło: 4.591 spraw

(w tym 4.470 skarg na akty i inne czynności oraz 121 skarg na bezczynność)

W roku 2005 załatwiono: 8.222 sprawy

(w tym 8.039 skarg na akty i inne czynności oraz 183 skarg na bezczynność) 

Pozostało do załatwienia na dzień 31.12.2005 r.: 8.804 sprawy 

(w tym 8.753 skargi na akty i inne czynności oraz 51 skarg na bezczynność)

Spośród wszystkich 8.222 spraw' załatwionych w 2005 r., na rozprawie załatwiono 

5002 sprawy czyli 60,84% (4915 skarg na akty i inne czynności oraz 87 skarg na 

bezczynność).

Pozostałe 3220 spraw - 39,16% (w tym 3124 skargi na akty i inne czynności oraz 96 

skarg na bezczynność) załatwiono na posiedzeniu' niejawnym.

Wymieniona wyżej liczba 8.222 załatwionych spraw obejmuje przy tym 1.370 spraw 

przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach, który rozpoczął 

działalność z dniem 1 lipca 2005 r.



W 2005 r. intensywnie prowadzone były prace związane z budową nowej siedziby 

sądu. Ustalony w tym zakresie plan wykonany został w 95,5%. Niewielkie opóźnienie 

zaistniałe przy rozbudowie spowodowane było nieprzewidzianymi trudnościami 

technicznymi w początkowej fazie robót. Wynikało to przede wszystkim z powstania 

konieczności rozebrania nieznanych i niewidocznych poprzednio betonowych wzmocnień na 

placu budowy oraz z braku możliwości - z uwagi na gęsto zamieszkałe otoczenie - 

prowadzenia robót w porze wieczornej czy nocnej.

Wskazane powyżej dane, przedstawiające znaczący wzrost ilości załatwionych spraw i 

znaczący spadek zaległości, wskazujące na wzrost ilości zatrudnienia sędziów i pracowników 

oraz wskazujące na znaczny stopień zaawansowania prac przy rozbudowie siedziby sądu 

stanowić powinny podstawy do pozytywnej oceny działalności sądu w 2005 r. Elementy te 

stanowić również powinny mocne przesłanki do dobrej działalności sądu w przyszłości.


