
  

Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Białymstoku w 2006 roku 

  

  

W 2006 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku pracował w 

dotychczasowej obsadzie kadry sędziowskiej i asesorskiej, tj. 12 sędziów oraz 2 asesorów. 

Nie uległa zmianie struktura organizacyjna jednostki i obsada stanowisk administracyjnych.  

W dalszym ciągu funkcjonowały dwa wydziały: I Wydział – Finansowy i II – 

Ogólnoadministracyjny. Trzeci Wydział – Informacji Sądowej jest wydziałem 

nieorzeczniczym i realizuje ustawowe zadania wynikające z § 5 Rozporządzenia Prezydenta 

RP z dnia 18 września 2003 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 

administracyjnych.  

W szczególności m.in. ten wydział obsługuje petentów w zakresie informowania o 

właściwości sądu oraz stanie spraw załatwionych w sądzie, udostępnia do wglądu akta spraw, 

udziela informacji publicznej o działalności sądu, prowadzi dział petycji, skarg i wniosków, 

sprawuje obowiązki administratora systemu informatycznego.  

            Ogółem w 2006 roku do tut. sądu wpłynęło 1300 skarg na akty administracyjne (w 

tym 461 do I Wydziału i 839 do Wydziału II. Skargi te zostały zarejestrowane w repertorium 

SA. Jako niezałatwionych z 2005 roku pozostało 460 spraw (129 – I Wydział oraz 331 – II 

Wydział). Łącznie na rozprawach oraz posiedzeniach niejawnych załatwiono 1450 spraw 

(484 + 966), a pozostało 310 spraw niezałationych z repertorium SA (106 + 204).  

Skarg na bezczynność, rejestrowanych w repertorium SAB, wpłynęło łącznie 81 (8 + 73) przy 

22 sprawach zaległych z 2005 roku. Załatwiono 90 spraw (8 + 82) pozostało niezałatwionych 

13 skarg na bezczynność. 

Trzecim repertorium jest SO, w którym zarejestrowano w 2006 roku 10 spraw i tyle 

załatwiono. Z poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostała jedna sprawa niezalatwiona, 

stąd i na koniec 2006 roku w tym repertorium także była zarejestrowana 1 sprawa.  

Do Wydziału Informacji Sądowej wpłynęło 160 wniosków o udzielenie informacji 

publicznej (w tym mieszczą się wnioski o nadesłanie odpisu orzeczenia tut. Sądu). Wszystkie 

zostały załatwione. Wiele orzeczeń (130) znalazło się na stronie internetowej z możliwością 

ich wyszukania poprzez hasła lub ogólny przegląd. Dostęp do nich możliwy jest także przez 

BIP (www.bip.bialystok.wsa.gov.pl) . Rozbudowano menu „Prawo Europejskie”.  



Dość pokaźna liczba orzeczeń tut. Sądu była przedstawiona w prasie zawodowej, w 

szczególności w „Gazecie Prawnej” oraz w „Rzeczpospolitej” w pozycji „Prawo co dnia”. 

(vide: pozycja menu „Komunikaty prasowe” na stronie internetowej sądu – 

www.bialystok.wsa.gov.pl). Obejmowały taką tematykę jak: podatek dochodowy od osób 

fizycznych (np.: I SA/Bk 280/05, I SA/Bk392/05), podatek dochodowy od osób prawnych 

(np.: I SA/Bk 402/05, I SA/Bk 69/06), podatek od nieruchomości (np.: I SA/Bk 232/05, I 

SA/Bk 410/05), odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania spółki (np. I SA/Bk 31/06), 

nadpłata w podatku (np. I SA/Bk 107/06), rozłożenie na raty zaległości podatkowych (np. I 

SA/Bk 150/06), ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów (np. I SA/Bk 142/06), postępowanie 

egzekucyjne (np. I SA/Bk 131/05, II SA/Bk 1082/05), przyznanie płatności bezpośrednich do 

gruntów rolnych (np. II SA/Bk 58/06), stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej 

(np. II SA/Bk 65/05), zmian w operacie ewidencji gruntów (np. II SA/Bk 634/05), odroczenie 

zasadniczej służby wojskowej (np. II SA/Bk 16/06), wymierzenie kary z tytułu nielegalnego 

użytkowania obiektu budowlanego (np. II SA/Bk 23/06), zasiłków rodzinnych i pomocy 

społecznej (np. II SA/Bk 240/06, II SA/Bk 44/06). 

Również wyroki tut. Sądu były publikowane w wydawnictwie profesjonalnym 

ONSAiWSA (Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów 

Administracyjnych) jak i w systemie informatycznym OBO.  

Wśród spraw rozpoznawanych w 2006 roku daje się zauważyć widoczny wzrost 

spraw, w których Sąd bądź wprost stosował prawo unijne, bądź odniósł się (przy wykładni 

prawa krajowego) do regulacji wspólnotowych. W tym przedmiocie dominowały sprawy 

podatkowe oraz tzw. „rolne” – związane z różnymi formami pomocy unijnej rolnikom. W 

dalszym ciągu widoczną grupę spraw stanowiły sprawy z zakresu prawa budowlanego, 

zobowiązań podatkowych (podatek od osób fizycznych, prawnych, od towarów i usług, 

akcyzowy, lokalny), gospodarki nieruchomościami. Zwiększyła się w porównaniu do 2005 

roku grupa spraw tzw. samorządowych – zarówno nastąpił wzrost skarg gmin na 

rozstrzygnięcia nadzorcze, jak i większa liczba podmiotów skarżyła uchwały i inne akty 

organów samorządowych. Duża część skarg z ostatniej grupy została odrzucona z tego 

powodu, że przed ich wniesieniem nie został spełniony wymóg formalny wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa. Natomiast malejącą tendencje przedstawiały sprawy dot. opłat za 

przejazd pojazdem nienormatywnym, kombatanckie i z zakresu zatrudnienia oraz bezrobocia.  

W poszczególnych wybranych kategoriach spraw wpływ skarg kształtował się 

następująco: 

        sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych – 324, w tym m.in.:  



- podatek dochodowy od osób fizycznych – 20,  

- podatek dochodowy od osób prawnych – 4, 

- podatek od towarów i usług – 93, 

- podatek akcyzowy – 79,  

- podatek od spadków i darowizn – 25,  

- podatek od nieruchomości – 3 

- egzekucja świadczeń pieniężnych – 43, 

        sprawy celne – 135, 

        sprawy z zakresu prawa budowlanego – 165 

        sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 110, 

        sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami – 22 

        sprawy z zakresu wywłaszczeń i zwrotu nieruchomości – 28 

        sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa – 67, 

        sprawy z zakresu geodezji i kartografii – 23, 

        sprawy dotyczące ochrony środowiska i przyrody – 23, 

        sprawy samorządowe – 76, w tym, m.in.:  

- skargi na uchwały jednostek samorządu terytorialnego – 26,  

- skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze – 21 

        sprawy dot. ewidencji ludności – 45, 

        sprawy z zakresu prawa o ruchu drogowym – 42, 

        sprawy z zakresu pomocy społecznej – 145, 

        sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia – 15, 

        sprawy dot. ochrony zdrowia – 32, 

        sprawy mieszkaniowe, w tym dodatków mieszkaniowych – 25, 

        sprawy dot. sprzedaży napojów alkoholowych – 20, 

        sprawy kombatanckie – 7. 

Skargi były wnoszone przez następujące podmioty:  

        1146 – osoby fizyczne,  

        187 – osoby prawne,   

        24 – organizacje społeczne,  

        24 – prokuratorzy. 



W 2006 roku wywiedziono od wyroków tut. Sądu 198 (SA – 195 + SAB – 3) skarg 

kasacyjnych, przy czym 22 (21 + 1) z nich zostało odrzuconych przez tut. Sąd, pozostałe 

przekazane zostały do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Poniżej zamieszczone tabele przedstawiają: 

1.      informacje dot. ruchu i załatwienia spraw oraz stan zaległości w 2006 roku w I 

i II wydziałach orzeczniczych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Białymstoku (tabele 1 i 2) 

2.      wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Białymstoku w 2006 roku (tabela 3). 

  

Tabela 1 – Wpływ i załatwienie spraw oraz stan zaległości w 2006 r.  
w Wydziale I 

  

ZAŁATWIONE 
w tym: 

Miesiąc 
Pozostało z 

poprzedniego 
okresu 

Wpłynęło 
Łącznie na 

rozprawie 
na 

posiedzeniu 
niejawnym 

Pozostało 
na okres 
następny 

Styczeń 130 47 33 17 16 144 
Luty 144 35 33 13 20 146 

Marzec 146 44 43 22 21 147 
Kwiecień 147 38 49 27 22 136 

Maj 136 38 34 19 15 140 
Czerwiec 140 39 47 34 13 132 

Lipiec 132 45 15 7 8 162 
Sierpień 162 35 45 26 19 152 
Wrzesień 152 46 38 22 16 160 

Październik 160 40 57 39 18 143 
Listopad 143 29 51 22 29 121 
Grudzień 121 34 49 41 8 106 
RAZEM 130 470 494 289 205 106 

  

Dane zawarte w tabeli obejmują: 

        skargi na akty i czynności organu (repertorium SA), 
        skargi na bezczynność organu (repertorium SAB), 
        inne niż wymienione w pkt. 1, 2 sprawy rozpatrywane na podstawie przepisów 

– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a w tym między 
innymi dla wpisywania wniosków o przyznanie prawa pomocy składanych 
przed wpłynięciem skargi (repertorium (SO) 

  



Tabela 2 – Wpływ i załatwienie spraw oraz stan zaległości w 2006 r.  
w Wydziale II 

  

ZAŁATWIONE 
w tym: 

Miesiąc 
Pozostało z 

poprzedniego 
okresu 

Wpłynęło 
Łącznie na 

rozprawie 
na 

posiedzeniu 
niejawnym 

Pozostało 
na okres 
następny 

Styczeń 353 75 73 54 19 355 
Luty 355 90 126 86 40 319 

Marzec 319 73 102 80 22 290 
Kwiecień 290 68 71 54 17 287 

Maj 287 74 100 75 25 261 
Czerwiec 261 70 98 71 27 233 

Lipiec 233 76 42 32 10 267 
Sierpień 267 75 70 39 31 272 
Wrzesień 272 106 78 48 30 300 

Październik 300 66 102 67 35 264 
Listopad 264 87 110 86 24 241 
Grudzień 241 61 84 64 20 218 
RAZEM 353 921 1056 756 300 218 

  

Dane zawarte w tabeli obejmują: 

        skargi na akty i czynności organu (repertorium SA), 
        skargi na bezczynność organu (repertorium SAB), 
        inne niż wymienione w pkt. 1, 2 sprawy rozpatrywane na podstawie przepisów 

– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a w tym między 
innymi dla wpisywania wniosków o przyznanie prawa pomocy składanych 
przed wpłynięciem skargi (repertorium (SO) 

  

Tabela 3 – Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Białymstoku  
w 2006 roku 

  

  
Lp. 

  
Rodzaj sprawy 

  
Wpłynęło 

Odrzucono skargę  
kasacyjną 

  
Przekazano do NSA 

  1 2 3 4 
1 SA 195 21 155 

2 SAB 3 1 3 

3 SO 0 0 0 



  
Razem 

  
(SA+ SAB + SO) 

  
198 

  
22 

  
158 

  
 


