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CZĘŚCI

OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM

1. Podstawa i zakres działania Kolegium

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie 

(dalej jako SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach 

odwoławczych (Dz. U. z 2015r. poz. 1659 ze zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o 

delegację ustawową.

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 roku -  Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23; dalej jako Kpa) oraz ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze. 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), 15 powiatów, tj. 

bartoszycki, działdowski, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, 

nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto na prawach powiatu

-  Olsztyn 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
2.1 Kolegium składa się z 43 członków: 20 etatowych i 23 pozaetatowych.

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 

19

wyższe administracyjne : 

1

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 

19

wyższe administracyjne : 

4
wyższe inne: 

0

Wśród członków etatowych Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie: 

jest 13 radców prawnych, 1 ma stopień naukowy doktora i 1 ma stopień doktora 

habilitowanego.

Wśród członków pozaetatowych jest 7 radców prawnych, 1 ma stopień naukowy

doktora.

Biuro Kolegium składa się z 13 pracowników:

(skład biura na 31 grudnia 2015 r.)

kierownik biura - 1, wykształcenie wyższe,

główny księgowy -1, wykształcenie wyższe,

księgowy -1, wykształcenie średnie,

pracownicy biura - 8 (w tym: 6 starszych inspektorów - wykształcenie

wyższe, 1 inspektor - wykształcenie średnie i 1 wykształcenie wyższe), 

informatyk - 1, wykształcenie wyższe,

sprzątaczka - 1, wykształcenie podstawowe.

3. Lokal i wyposażenie Kolegium
Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie mieści się w lokalu o 

• 2powierzchni 414,7 m przy ul. Kajki 10/12, w budynku biurowym. Kolegium posiada także



lokal biurowy przy ul. Kajki 7 o powierzchni 45,1 m2, który stanowi miejsce pracy dla trzech 

członków etatowych.

Powierzchnia lokalowa nie jest wystarczająca na potrzeby instytucji, zarówno w 

zakresie pomieszczeń biurowych, jak i pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum 

zakładowe.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie dysponuje samochodem służbowym 

Honda Accord rocznik 2009.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny:

Kolegium dysponuje nowym serwerem zakupionym w 2015 roku oraz ewidencyjnym 

programem komputerowym zakupionym w 2006 r. Stanowiska pracy są wyposażone w sprzęt 

komputerowy zakupiony w latach 2009 -2015.

Kolegium w roku sprawozdawczym zakupiło w ramach przygotowania do projektu 

informatycznego „Rozwój infrastruktury ICT oraz elektronicznych usług w 

samorządowych kolegiach odwoławczych” sprzęt informatyczny, w którego skład wchodzi: 

firewall, serwer bazodanowy, stacja robocza - komputerowe stanowisko obsługi petenta wraz 

z monitorem, skanerem i drukarką monochromatyczną, moduł rozbudowy komunikacji 

ePUAP2 z istniejącym w Kolegium systemem RESAK i moduł statystyki systemu RESAK.

W posiadaniu Kolegium znajduje się 5 kserokopiarek tj.: 1 zakupiona w 2003 r., 

stanowiąca wyposażenie lokalu biurowego przy ul Kajki 7, oraz 4 kserokopiarki stanowiące 

wyposażenie siedziby Kolegium: 1 zakupiona w roku 2012, 1 zakupiona w 2011 roku oraz 2 

zamortyzowane.

CZĘŚĆ II 

WPŁYW SPRAW

1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją: 7445
- w tym spraw:

1.1 pozostałych w ewidencji z roku poprzedzającego okres objęty informacją 1429

1.2 wpływ spraw w roku objętym informacją 6016

2. Rodzaje spraw, które wpłynęły w roku objętym informacją: 

2.1. Liczba spraw administracyjnych ogółem 5390



lp. rodzaj sprawy liczba spraw
1. objętych proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej 1316
2. działalność gospodarcza 2
3. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 494
4. pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata 

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

2234

5. gospodarka nieruchomościami (bez opłat za użytkowanie wieczyste), 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
prawo geodezyjne i kartograficzne

188

6. ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i 
utrzymanie porządku i czystości w gminach

257

7. prawo wodne 23
8. rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo 4
9. handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 21

10. prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy 507
11. prawo górnicze i geologiczne 14
12. egzekucja administracyjna 68
13. inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie działu VIII 

Kpa
262

2.2. Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU nr 153,
poz. 1270 ze zm.) 399

2.3. Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 227

2.4. Liczba postanowień sygnalizacyjnych 0

CZĘŚĆ III

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją 6235

lp. określenie rodzaju rozstrzygnięcia liczba spraw

1. akty wydane przez sko jako organ II instancji 
w tym:

4045

akty wydane przez sko w trybie art. 127 § 3 Kpa oraz jako 
organ II instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji podatkowej

135

2. akty wydane przez sko jako organ I instancji 1554
3. postanowienia wydane przez sko w wyniku rozpatrzenia zażaleń na 86



bezczynność organu, w  tym:
uznające zażalenia za uzasadnione 32

4. akty wydane przez sko po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 
r. Ppsa

6

5. pozostałe 544

1.1. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia spraw przez sko jako organ II instancji

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)

1297

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, art. 233 § 1 pkt 2a Op

339

3. decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do 
ponownego rozpatrzenia (art. 138 §2 Kpa, art. 233 §2 Op)

1644

4. decyzje umarzające postępowanie odwoławcze/zażaleniowe (art. 138 §1 pkt 3 
Kpa, art. 233 § 1 pkt 3 Op)

151

5. pozostałe 614

1.2. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia spraw przez sko jako organ I instancji

lp. określenie rodzaju rozstrzygnięcia liczba spraw

1. postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu właściwego 
do jego przeprowadzenia (art. 150 §2 Kpa, art. 244 §2 Op)

0

2. decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 §3 Kpa, art. 242 §3 Op) 1
3. decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności decyzji (art. 157 §3 Kpa, art. 249 § 3 Op)
25

4. decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje 
stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa 
(art. 156-158 Kpa, art. 247-251 Op)

534

5. decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 Kpa, art. 248 
§ 3 Op)

79

6. decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (art. 151 
Kpa, art. 245 Op)

6

7. decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające 
w ydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa, wydane po 
w znowieniu postępowania (art. 151 Kpa, art. 245 Op)

7

8. decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez sko (art. 105 
§ 1 Kpa, art. 208 Op)

2

9. pozostałe 900



2. Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez sko 
w roku objętym informacją 892

CZĘŚĆ IV

ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste ogółem 318

załatwionych w roku objętym informacją 128

w tym ugody 73

2. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń sko 21

3. Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez sko 190

CZĘŚĆ V

SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

1. Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy o ppsa

Liczba spraw ogółem w roku objętym informacją 399

w tym:
1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowane do WSA

w roku objętym informacją 397

- wskaźnik zaskarżalności 6,4%

1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku
objętym informacją 2

1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
w trybie art. 54 § 2 Ppsa 6

1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń 
na postanowienia) skierowanych przez sko do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie w roku objętym informacją 1



1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym
przepisami Ppsa 56

2. Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez WSA 
prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją

Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem 415
w tym:

lp. rodzaj rozstrzygnięcia liczba spraw
1. skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez WSA 

w tym: 412
uwzględnienie skargi 119

2. skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez WSA 
w tym: 3
uznające skargę za uzasadnioną 1

3. Orzeczenia NSA dot. skarg kasacyjnych Kolegium w roku objętym informacją: 8

1. oddalić skargę 5
2. uwzględnić skargę 3
3. umorzyć postępowanie 0



CZĘŚĆ VI

INFORMACJE DODATKOWE 

1) Podsumowanie
Analiza wpływu spraw lata 1997 - 2015:

rok 1997 wpływ 2331 spraw, 

rok 1998 wpływ 2346 spraw,

- rok 1999 wpływ 4029 spraw, 

rok 2000 wpływ 5627 spraw, 

rok 2001 wpływ 5171 spraw, 

rok 2002 wpływ 4669 spraw, 

rok 2003 wpływ 4689 spraw,

- rok 2004 wpływ 5330 spraw,

- rok 2005 wpływ 4743 spraw,

- rok 2006 wpływ 5120 spraw,

- rok 2007 wpływ 5863 spraw, 

rok 2008 wpływ 7483 spraw, 

rok 2009 wpływ 5595 spraw 

rok 2010 wpływ 6198 spraw, 

rok 2011 wpływ 6353 spraw, 

rok 2012 wpływ 6265 spraw,

- rok 2013 wpływ 7404 spraw, 

rok 2014 wpływ 6266 spraw, 

rok 2015 wpływ 6016 spraw.

W roku sprawozdawczym odbyły się zgodnie z wymogami ustawy dwa Zgromadzenia

Ogólne Członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

W dniu 25 marca 2015 r. Zgromadzenie Ogólne, na którym została przedłożona roczna

informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w roku

2014.

W dniu 25 maja 2015 r. Zgromadzenie Ogólne w celu wyrażenia opinii w sprawie 

kandydata na etatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie po 

przeprowadzonym konkursie.



2) Informacje o zaległościach
W roku sprawozdawczym terminowość załatwianych spraw uległa znaczącej poprawie. 

Znaczący wpływ na tę sytuację miało zwiększenie planu finansowego budżetu Kolegium w 

roku 2015 o środki finansowe na wynagrodzenia bezosobowe. Ze środków tych wypłacane są 

należności członkom pozaetatowym za udział w posiedzeniach. Możliwość dysponowania 

zwiększonymi środkami finansowymi od początku roku budżetowego pozwoliła na 

zaangażowanie do pracy orzeczniczej członków pozaetatowych w zwiększonym wymiarze. 

Obsada kadrowa olsztyńskiego Kolegium nie jest wystarczająca do terminowego 

rozpatrywania spraw. Wśród 20 członków etatowych znajdują się Prezes i Wiceprezes 

Kolegium, których praca tylko w części ma charakter merytoryczny z uwagi na liczne 

obowiązki zarządcze. Natomiast w zakres pracy wykonywanej przez członków etatowych 

nie wchodzą wyłącznie czynności związane z analizą akt spraw i przygotowaniem się do 

posiedzeń i rozpraw, udział w posiedzeniach i rozprawach, przygotowywanie decyzji 

administracyjnych, ale również reprezentowanie Kolegium podczas rozpraw w wojewódzkim 

sądzie administracyjnym, pisanie odpowiedzi na skargi, udzielanie informacji stronom 

postępowania i pracownikom organów administracji, doskonalenie warsztatu prawniczego i 

samokształcenie. W roku sprawozdawczym odbyło się 416 posiedzeń (wraz z rozprawami), 

rozpatrzono 6363 spraw w przeliczeniu na jeden etat orzeczniczy załatwiono 318 spraw na 

członka, czyli około 1,3 sprawy dziennie.

Jednak należy podkreślić, iż nie wszystkie sprawy wpływające do instytucji mogą być 

załatwione w ustawowych terminach wynikających z przepisów kpa i Ordynacji podatkowej. 

Przyczyną wydłużonych terminów załatwienia spraw jest niewystarczająca kadra orzecznicza, 

brak odpowiadających faktycznym potrzebom środków finansowych na wynagrodzenia dla 

członków pozaetatowych, skomplikowany charakter niektórych spraw. Dodatkowo na 

wydłużenie terminu załatwiania spraw często ma wpływ konieczność występowania do 

organów o przekazanie danych np. ewidencyjnych lub meldunkowych, bowiem Kolegium 

nie ma dostępu do wyżej wymienionych baz danych, a mają do nich dostęp organy I instancji. 

Przekroczenia terminów wynikają, także z czynników niezależnych od instytucji, np. zwłoka 

w udzieleniu wyjaśnień przez stronę postępowania, nieprawidłowości w doręczeniach i 

konieczność składania reklamacji na dostarczenie przesyłek listowych (w szczególności w 

doręczeniach do krajów będących członkami Unii Europejskiej).



3) Informacje o skargach kasacyjnych
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w roku sprawozdawczym wniosło 

jedną skargę kasacyjną. Sprawa te nie została do dnia przygotowania informacji rozpatrzona.

4) Informacje o przeprowadzonych kontrolach
W roku sprawozdawczym w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie 

była przeprowadzona w okresie 8-9 stycznia 2015 r. jedna uproszczona kontrola przez 

Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Miała ona na celu weryfikację informacji zawartych w wystąpieniu Posłów na sejm 

RP, informujących o zasygnalizowanych im zastrzeżeniach związanych z pełnieniem funkcji 

przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

W wystąpieniu pokontrolnym zostało wydane jedno zalecenie dotyczące uaktualnienia 

stanu prawnego w zarządzeniu Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Olsztynie nr lWn/2015, które olsztyńskie Kolegium wykonało.

5) Postanowienia sygnalizacyjne
Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w roku 

sprawozdawczym nie skorzystał z uprawnień przewidzianych w art. 20 ust 1 ustawy z dnia 12 

października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.

6) Działalność pozaorzecznicza kolegium
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w okresie sprawozdawczym nie 

organizowało szkoleń.

7) Wykonanie budżetu, zatrudnienie

Zatrudnienie od 1 stycznia - 31 grudnia 2015 r.

a) Biuro Kolegium składa się z 13 pracowników:

(skład na 31 grudnia 2015 r.)

- kierownik biura - 1, wykształcenie wyższe,

- główny księgowy - 1, wykształcenie wyższe,

- księgowy - 1, wykształcenie średnie,



- pracownicy biura - 8 (w tym: 6 starszych inspektorów -

wykształcenie wyższe, 1 inspektor - wykształcenie średnie i 1 wykształcenie wyższe),

- informatyk -1, wykształcenie wyższe,

- sprzątaczka -1, wykształcenie podstawowe.

b) Członkowie etatowi:

Limit zatrudnienia wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 

1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów 

odwoławczych (DzU. z 1999 r. Nr 74, poz. 828) dla Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Olsztynie -  32.

Uchwałą nr 111/19/41/2011 Zgromadzenia Ogólnego Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia liczby członków zwiększono 

skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie i liczy on łącznie 45 członków.

Skład Kolegium w dniu 31 grudnia 2015 r. to: 20 członków etatowych z prezesem i 

wiceprezesem oraz 23 członków pozaetatowych.

Wykonanie budżetu
Plan budżetu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie według ustawy 

budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. wyniósł 3 359 tyś zł.

Plan budżetu został zwiększony z rezerw celowych wprowadzonych decyzjami 

Ministra Finansów z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia członków pozaetatowych,

2) sfinansowanie zasądzonych kosztów postępowania sądowego, kasacyjnego i 

wpisów od skarg kasacyjnych.

3) regulacje wynagrodzeń osobowych pracowników nieobjętych mnożnikowym 

systemem wynagrodzeń,

4) uzupełnienie wydatków bieżących.

Budżet Kolegium wykonano w 99,9% .

1 - dot. spraw, które wpłynęły do SKO w latach poprzedzającym okres objęty informacją, ale nie 
zostały załatw ione przez SKO,
2 - patrz pkt 1. ppkt 1.2,



J - 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;
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 przez SKO jako organ 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 rozpatrzone przez SKO w roku objętym informacją,
11 -  liczba skarg skierowanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby podjętych przez kolegium w roku 
objętym inform acją rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu,
12 - obejmuje inne sprawy prowadzone przez kolegium w trybie przepisów Ppsa np. wezwanie do 
naruszenia usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3), wniosek o sprostowanie oczywistej 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) itp.


