
STOWARZYSZENIE PRAWO NA DRODZE 
ul. Czeremchowa 18/91, 20-807 Lublin 
e-mail: zarząd@prawonadrodze.org.pl 

REGON: 061399109, NIP: 712 327 09 30 
www.prawonadrodze.org.pl Nr konta: 33 1240 2470 11110010 4500 8158 

KRS: 0000416397 

L. dz. 63/16 Lublin, dnia 13 lipca 2016 r. 
3I-5H Krakc: 
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Prezes Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w K r a k o w i e 
R a k o w i c k a 10, 
31-511 Kraków 

PETYCJA 
Na podstawie art. 2 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w zw. z art. 

90 § 1 p.p.s.a., działając w interesie publicznym, składamy petycję, której przedmiot jest 
następujący: 

Wnosimy uruchomienie na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie e-wokandy w formacie umożliwiającym wyszukiwanie 
projektowanych posiedzeń Sądu w oznaczonym czasookresie. 

Petycję tę należało by wykonać w ten sposób, aby w obecnie istniejącym 
Elektronicznym terminarzu rozpraw rubrykę „data posiedzenia" zastąpić dwoma 
rubrykami: „data posiedzenia od" oraz „data posiedzenia do" - tak jak to ma miejsce w 
innych Sądach Administracyjnych. 

Zgodnie z art. 8 ust 1 Ustawy, niniejszą petycję należy opublikować na stronie 
internetowej WSA w Krakowie. Jednocześnie wyrażamy zgodę na opublikowanie na stronie 
internetowej WSA w Krakowie danych podmiotu wnoszącego petycję. 

E-wokanda funkcjonująca obecnie na stronie internetowej WSA w Krakowie daje 
jedynie możliwość wyszukania określonych spraw w danym dniu. Nie ma natomiast 
możliwości wyszukiwania spraw określonych rodzajowo w danym czasookresie - tak jak to 
ma miejsce w e-wokandach pozostałych Sadów Administracyjnych (w tym także NSA). 

Członkowie Stowarzyszenia Prawo na Drodze monitorują postępowania 
sądowoadministracyjne związane przedmiotowo z ruchem drogowym, drogami 
publicznymi oraz uprawnieniami do kierowania pojazdami. Dzięki e-wokandom 
umożliwiającym przedmiotowe wyszukiwanie rozpraw - z łatwością mogą ustalić miejsce i 
czas planowanych rozpraw z interesującego nas zakresu. 

Dlatego też usilnie prosimy o zrealizowanie naszej petycji. 

Uzasadnienie 

Z wyrazami szacunku 
Stowarzyszenie Prawo na Drodze 
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