
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2017 

z dnia 28.03.2017 r. Zgromadzenia Ogólnego 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Opolu 

 

Informacja o działalności 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu 

 

za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku 
 

CZĘŚĆ I 

 

OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 

 

1. Podstawa i zakres działania Kolegium 

 

 Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu  stanowi 

ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015r. 

poz. 1659 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o tę ustawę. 

 Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami 

wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do 

właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń 

na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie 

uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), dalej jako - Kpa, oraz ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), dalej jako - 

Op. Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 

 Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych 

kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz. 1925), powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-

kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki oraz 

miasto na prawach powiatu - Opole wraz z gminami objętymi tym obszarem. 

 Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest 

wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową. 

 

2. Obsada kadrowa Kolegium. 

 

 Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach 

odwoławczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1659 z późn. zm.) organami kolegium są: Zgromadzenie 

Ogólne Kolegium i Prezes Kolegium. W skład kolegium wchodzą: Prezes, Wiceprezes oraz 

pozostali członkowie. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy. Obsługę 

kancelaryjno-biurową Kolegium zapewnia Biuro Kolegium. 

 Dopuszczalną, maksymalną liczbę etatowych członków kolegium, po zasięgnięciu opinii 

Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, ustala w drodze rozporządzenia 

Prezes Rady Ministrów. Aktualnie maksymalną liczbę członków etatowych, dla wszystkich 

kolegiów, określono w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września1999 r. w sprawie 

maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 74, 

poz. 828). W rozporządzeniu naszej jednostce przyznano limit w wysokości 27 etatów.  

 Liczbę członków orzekających w kolegium, w ramach przyznanego limitu określa, na 

wniosek Prezesa Kolegium, Zgromadzenie Ogólne Kolegium. Uchwałą nr 3/2008 z dnia 
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19.11.2008 r. Zgromadzenie Ogólne SKO w Opolu podwyższyło liczbę etatowych członków 

Kolegium z 13 na 14 etatów i utrzymało liczbę członków pozaetatowych na poziomie 14. Jednak 

rzeczywistą liczbę powołań członków etatowych limituje ustawa budżetowa i środki finansowe, 

taksatywnie przyznane na ten cel. 

 

2.1. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. w skład Kolegium wchodziło 28 członków, w tym 

14 etatowych i 14 pozaetatowych.  

 W 2016 r. w Kolegium przeprowadzono konkurs na członków pozaetatowych (dot. połowy 

ich składu) i wyłoniono kandydatów na Prezesa Kolegium.  

 Ogłoszenie Prezesa SKO w Opolu o konkursie na kandydatów na pozaetatowych członków 

ukazało się w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym „Rzeczpospolita”, dzienniku o zasięgu 

regionalnym „Nowa Trybuna Opolska” i w BIP w dniu 16.08.2016 r. Procedurą konkursową objęto 

8 wakatów, bowiem sześciu członkom, kadencja upłynęła w dniu 14.08.2016 r., jednemu, 

powołanemu na kadencję uzupełniającą - 30.06.2016 r. Jeden wakat do obsadzenia, z kadencji do 

31.07.2019 r. czekał od roku ubiegłego, po rezygnacji członka złożonej 31.01.2015 r. Do konkursu 

stanęło 19 osób, z których wyłoniono 8 kandydatów (7 - na pełną kadencję, 1 - na kadencję 

uzupełniającą). Wszyscy wyłonieni kandydaci uzyskali pozytywną opinię Zgromadzenia Ogólnego 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (uchwała nr 4/2016 z dnia 17.10.2016 r.). Na 

wniosek Prezesa Kolegium, z dniem 21.12.2016 r. Prezes Rady Ministrów powołał pozaetatowych 

członków w rekomendowanym przez Zgromadzenie Ogólne SKO w Opolu składzie. 

 W dniu 31.10.2016 r. upłynęła kadencji Prezesa SKO w Opolu. Zgromadzenie Ogólne 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, spośród członków etatowych, w drodze 

głosowania w dniu 21.12.2016 r. wyłoniło dwóch kandydatów. Wniosek o powołanie prezesa SKO 

w Opolu przesłano z kompletem dokumentów do Prezesa Rady Ministrów w dniu 9.01.2017 r. 

 
według stanu na 31.12.2016 r. 

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie: 

wyższe prawnicze: 

11 

wyższe administracyjne: 

1 

wyższe administracyjne i prawnicze: 

2 

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie: 

wyższe prawnicze: 

9 

wyższe administracyjne: 

3 

wyższe inne: 

2 

 

 Wśród członków Kolegium są osoby posiadające uprawnienia radcowskie oraz spełniające 

kryteria pełnienia urzędu sędziego lub prokuratora. Na 28 powołanych: 15 członków posiada 

uprawnienia do ubiegania się o stanowisko sędziego WSA, w tym 12 osób to członkowie etatowi. 

Dodatkowo 1 członek etatowy i 4 pozaetatowych posiada uprawnienia do zajmowania stanowiska 

referendarza sądowego. 

 Wszyscy członkowie etatowi legitymują się wyższym wykształceniem prawniczym lub 

administracyjnym. Wśród członków etatowych 5 osób jest wpisanych na listę radców prawnych, w 

tym 2 osoby ukończyły aplikację sędziowską. Jeden członek etatowy kontynuuje studia 

doktoranckie.  

 Członkowie pozaetatowi orzekający w Kolegium to osoby z wyższym wykształceniem 

prawniczym, administracyjnym lub specjaliści z wykształceniem kierunkowym. Na 14 członków 

pozaetatowych: 8 posiada wyższe wykształcenie prawnicze, 3 osoby ukończyły wyższe studia 

administracyjne, a 1 legitymuje się wyższym wykształceniem administracyjnym i prawniczym. 

Nadto 5 członków pozaetatowych jest wpisanych na listę radców prawnych, 1 osoba ukończyła 

aplikacją sędziowską, a 1 prokuratorską. Wśród specjalistów powołanych na pozaetatowych 

członków Kolegium orzekają osoby z wyższym wykształceniem z zakresu finansów, podatków, 

architektury i budownictwa. 
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2.2. Według stanu na 31.12.2016 r. w Biurze Kolegium zatrudnionych było 11 osób w ramach 10 

etatów. 

 W strukturze organizacyjnej Kolegium bezpośrednio Prezesowi Kolegium podlega 

Wiceprezes, samodzielne stanowisko Gł. Księgowego oraz Kierownik Biura W pełnym wymiarze 

czasu pracy w Biurze Kolegium zatrudnionych było 9 osób, 2 w ramach ½ etatu. Wśród 

pracowników biura 7 osób posiada wykształcenie wyższe, w tym 4 osoby prawnicze lub 

administracyjne, a 3 inne kierunkowe. W pionie administracyjnym Biura Kolegium, poza 

stanowiskami funkcyjnymi, zatrudnionych: 2 St. Inspektorów, 3 Inspektorów,  2 Referentów oraz 

robotnik gospodarczy i sprzątaczka. Zwiększenie zatrudnienia o ½ etatu, w stosunku do roku 

ubiegłego, to rezultat podpisanej z PUP w Opolu umowy i zatrudnienia na czas określony stażystki. 

Środki na sfinansowanie zatrudnienia uzyskano z oszczędności funduszu płac. 

 Podsumowując politykę zatrudnienia Kolegium należy stwierdzić, że jednostka od wielu lat 

ma problemy kadrowe na poziomie orzeczniczym i obsługi administracyjnej. Problemy z 

obsadzaniem składów orzekających podnoszono w kolejnych sprawozdaniach. Przy dużym 

napływie spraw i przy prawie niezmiennym zatrudnieniu od 2009 r., trudno wypełniać na bieżąco 

zadania ustawowe. 

 W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w 2016 r. spadło tempo rozpatrywania 

spraw, osiągnięto wskaźnik na poziomie 79,00%. Wzrosła też ilość spraw, które przeszły do 

rozpatrzenia na rok następny z 771 do 903. Kolegium znało ryzyko, bowiem 7 członkom 

pozaetatowym, czyli połowie składu, powołania wygasały do 14.08.2016 r., a procedura 

konkursowa i okres oczekiwania na powołania, nie rokowały szybkiego i skutecznego rozwiązania 

problemu z wyznaczaniem składów. Powołania z datą 21.12.2016 r. nie mogły już wpłynąć na 

wynik i wzrost wskaźnika. Należy podkreślić, że w ubiegłych latach to na intensyfikacja pracy 

członków pozaetatowych, w ramach przyznawanych środków z rezerw celowych i przeksięgowań z 

funduszu osobowego, Kolegium się opierało i mogło podnieść poziom orzekania. Mimo, że w 

2016 r. monitorowano poziom zagrożenia i w reakcji przydzielano dodatkowe sesje spraw 

członkom etatowym - w ramach dodatku specjalnego, zlecano wykonanie niektórych czynności 

innym osobom w ramach umów zleceń oraz korzystano z umów z PUP w Opolu, nie uzyskano 

wykonania na poziomie roku ubiegłego. Przy tak niskim stanie zatrudnienia, każda nieobecność 

członka obniża potencjał orzeczniczy Kolegium, bowiem nie ma możliwości  zatrudnienia na tym 

stanowisku na zastępstwo, a w niezawisłych składach orzekających uczestniczą wyłącznie 

członkowie powołani przez Prezesa Rady Ministrów. Niewiele jest możliwości intensyfikacji pracy 

orzeczniczej Kolegium, a przy regule, że w trzyosobowych zespołach, na przewodniczącego składu 

zawsze musi być wyznaczany członek etatowy, możliwości się jeszcze zawężają. 

 

3. Lokal i wyposażenie Kolegium 

 

 Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego mieści się w Opolu, przy ul. Oleskiej nr 

19A. Budynek decyzją Prezydenta Miasta Opola z dnia 21.10.1999 r. został oddany w trwały zarząd 

Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. Przez 

wiele lat, wspólnie z RIO, prowadzono szereg prac inwestycyjnych i modernizacyjnych. Po 

ociepleniu budynku, przebudowie wejścia, wyremontowaniu dachu, zmieniono całą elewację 

budynku i na całej szklanej powierzchni elewacji zamontowano żaluzje zewnętrzne. W ostatnich 

latach nie prowadzono prac inwestycyjnych na budynku jedynie drobne prace remontowe wewnątrz 

budynku. 

 Wykonanie budżetu roku 2016 zamknęło się kwotą 2.614.748,78 zł, w tym na wydatki 

majątkowe przeznaczono 29.748,78 zł. Środki z inwestycji przeznaczono na sukcesywną i 

konieczną modernizację sieci komputerowej i wymianę najstarszego sprzętu z lat 2003-2010. 

Zgodnie z planem zakupiono 2 laptopy i 4 stacje robocze z monitorami i pełnym 

oprogramowaniem. 
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CZĘŚĆ II 

 

WPŁYW SPRAW 
 

1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją -       4299 

    w tym spraw: 

1.1 pozostałych w ewidencji z roku poprzedzającego okres objęty informacją1 -      (680+91) 771 

1.2. wpływ spraw w roku objętym informacją -           3528 

 

Rodzaje spraw, które wpłynęły w roku objętym informacją2: 

 

2.1.Liczba spraw administracyjnych - ogółem          3121 

 

Lp. Określenie rodzaju sprawy   →   patrz załącznik do Informacji Liczba 

spraw 

1. objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej  835 

2.  działalność gospodarcza 1 

3.  planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 130 

4.  pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata 

(stypendia, pomoc materialna itd. ), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne 

895 

5.  gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie) , 

przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo 

geodezyjne i kartograficzne 

295 

6.  ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie 

porządku i czystości w gminach 

127 

7. prawo wodne 10 

8.  rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo  21 

9. handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 8 

10. prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy 222 

11. prawo górnicze i geologiczne 3 

12. egzekucja administracyjna  105 

13. inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa 469 

 

2.2. Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,  poz. 1270 z p.zm. – dalej jako 

Ppsa)3 -             247 

 

2.3. Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste -   160 
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CZĘŚĆ III 

 

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH 

 

1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją -    3214 

 

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia  Liczba 

spraw 

1.  akty wydane przez SKO jako organ II instancji4, 

w tym : 

akty wydane przez SKO w trybie art. 127 § 3 Kpa oraz jako 

organ II instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji podatkowej5 

30 

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.1. 

1.844 

2. akty wydane przez SKO jako organ I instancji6 

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.2.  

383 

3.  postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na 

bezczynność organu,  

w tym :  

uznające zażalenia za uzasadnione 51 
 

70 

4. akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z p.zm.) 

252 

5. pozostałe7 665 

 

1.1. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ II instancji:

            1844 

 

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia  Liczba 

spraw 

1. decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz 

art.233 § 1 pkt 1 Op)8 

600 

2. decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz 

uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 

Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op)7 

432 

3. decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego 

rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op)7 

604 

4. decyzje umarzające postępowanie odwoławcze (art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 

233 § 1 pkt 3 Op)7 

22 

5. pozostałe 186 

 

1.2. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ I instancji :

            383 

 

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia Liczba 

spraw 

1. postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu właściwego do 

jego przeprowadzenia (art.150 § 2 Kpa oraz art. 244 § 2 Op) /9 

3 

2. decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 242 § 3 

Op) /8 

3 
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3. decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 

157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op) /8 

10 

4. decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje 

stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 

156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op) /8 

109 

5. decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 Kpa oraz art. 

248 § 3 Op ) /8 

10 

6. decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (art. 151 

Kpa oraz art. 245 Op) /8 

1 

7. decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające 

wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa wydane po 

wznowieniu postępowania(art. 151 Kpa oraz art. 245 Op) /8 

4 

8 decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez SKO  (art. 105 § 

1 Kpa oraz art. 208 Op) 

6 

9. pozostałe  

 

237 

 

Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO w roku objętym 

informacją10 -            834 

 

CZĘŚĆ IV 

 

ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

 

1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste załatwionych w roku objętym 

informacją ogółem -           182 

w tym ugody -           33 

2. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO -     51 

3. Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO9 -    69 
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CZĘŚĆ V 

 

SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 

 

1. Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,  

poz. 1270 z p.zm. – dalej jako Ppsa): 

Liczba spraw w roku objętym informacją ogółem -      247 

w tym : 

1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych do WSA w roku objętym 

informacją, ogółem -          210 

 

 wskaźnik „zaskarżalności”11        11,39% 

 

1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku  objętym informacją, 

ogółem -           15 

 

1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie  

w trybie art. 54 § 3 Ppsa, ogółem -        3 

 

1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych 

przez SKO w roku objętym informacją do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 

ogółem -            19 

 

1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym 

 przepisami Ppsa, skierowanych do WSA, ogółem12 -      0 

 

2. Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją: 

Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem -     208 

w tym: 

 

Lp. Rodzaj rozstrzygnięcia Liczba 

spraw 

1.  Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd  

w tym: 

uwzględnienie skargi  40 
 

193 

2.  Skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez Sąd  

w tym :  

uznające skargi za uzasadnione  5 
 

15 

 

                                              
1 - dot. spraw, które wpłynęły do SKO w latach poprzedzających okres objęty informacją, ale nie zostały załatwione 

przez SKO,  
2 - patrz pkt 1.  ppkt 1.2. , 
3 - dot. spraw, które wpłynęły do SKO w roku objętym informacją, a do których zastosowanie mają przepisy Ppsa tj. 

m.in. skargi, skargi kasacyjne, zażalenia i inne, wykonywane w trybie tej ustawy – patrz m.in. przyp.11; 
4 - decyzje (postanowienia) kończące postępowanie odwoławcze (zażaleniowe) prowadzone przed SKO jako organem II 

instancji (w tym art. 134 Kpa) oraz inne wydane w tym postępowaniu np. zawieszenie postępowania – art. 97 § 1 i 98 

Kpa lub art. 201 § 1 i art. 204 § 1 Op ; 
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5 - decyzje (postanowienia) kończące postępowanie prowadzone po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydane 

przez SKO w trybie art. 127 § 3 Kpa oraz decyzje (postanowienia) kończące postępowanie odwoławcze (zażaleniowe) 

prowadzone przed SKO jako organem II instancji w trybie art. 221 Op ; 
6 - decyzje (postanowienia) wydane przez SKO jako organ I instancji np. w postępowaniu dot. stwierdzenia nieważności 

(art. 156 § 1 Kpa oraz art. 247 § 3 Op) lub wznowienia postępowania (art. 145 § 1 Kpa oraz art. 240 § 1 Op), 

postanowienia wydane w trybie art. 65 § 1, art. 66 § 1 i 3 Kpa, art. 169 § 4 Op  oraz inne wydane w tych 

postępowaniach np. zawieszenie postępowania – art. 97 § 1 i 98 Kpa lub art. 201 § 1 i art. 204 § 1 Op ; 
7 - np. postanowienia dot. sporów kompetencyjnych (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa), wyznaczenia organu wskutek wyłączenia 

(art.25-27 Kpa oraz art.130 i 132 Op), dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu (art.31§ 2 Kpa), 

odmowy przywrócenia terminu (art. 59 § 1 i 2 Kpa), odmowy udostępnienia akt ( art. 74 § 2 Kpa oraz art. 179 § 2 Op), 

wniosku o wyjaśnienie, uzupełnienie oraz sprostowanie (art.113 Kpa oraz art.213 i 215 Op), wniosku o wstrzymanie 

wykonania decyzji (art.224 § 3 pkt 2 Op), opłat i kosztów postępowania (dział IX Kpa); 
8 - dot. również postanowień zgodnie z art. 144 Kpa oraz art. 239 Op 
9 - dot. również postanowień zgodnie z art. 126 Kpa oraz art. 219 Op 
10 - dot. spraw, które nie zostały załatwione przez SKO w roku objętym informacją ; 
11 - liczba skarg skierowanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby podjętych przez kolegium w roku objętym 

informacją rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu;  
12 - obejmuje inne sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie przepisów Ppsa np. wezwanie do usunięcia naruszenia 

prawa (art. 52 § 3), wniosek o sprostowanie omyłki pisarskiej (art. 156), wniosek o uzupełnienie wyroku (art. 157), 

wystąpienie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (art. 15 § 1 pkt 4 w zw. z art. 4), wniosek o zawieszenie 

postępowania przed sądem i o podjęcie zawieszonego postępowania (art. 123-131) czy wznowienie postępowania (art. 

270) itd. ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


