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ZARZĄDZENIE nr ...

PREZESA NACZEL

GO SĄDU Al)MINISTRACYJNEGO
M
z dnia ...... �M.�020 r.

w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w Izbach Naczelnego Sądu
Administracyjnego i zakresu ich działania

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów
administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 i z 2020 r. poz. 190 i 568) w związku z§ 8 ust.
8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2020 r. - Regulamin
Naczelnego Sądu Administracyjnego (Dz. U. poz. 1202), zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Izby Naczelnego Sądu Administracyjnego dzielą się na wydziały orzecznicze tworzone na
podstawie ustalonych w zasadach biurowości w sądach administracyjnych, o których mowa w
art. 11 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kryteriów rzeczowo-problemowych,
określających przedmiot spraw sądowoadministracyjnych, objętych właściwością Izby.
2. Przedmiot spraw sądowoadrninistracyjnych oznacza się według symboli spraw, zwanych
dalej „symbolami".
§ 2.
1. Izba Finansowa i Izba Ogólnoadministracyjna dzielą się na trzy wydziały orzecznicze,
oznaczone cyframi rzymskimi I, II i III.
2. Izba Gospodarcza dzieli się na dwa wydziały orzecznicze, oznaczone cyframi rzymskimi
I i IL
§ 3.
1. W Izbie Finansowej:
1) do wydziału I należą sprawy objęte symbolem 611 O (podatek od towarów i
usług), 6111 (podatek akcyzowy);
2) do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 6112 (podatek dochodowy od
osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania), 6113 (podatek
dochodowy od osób prawnych), 6117 (ulgi płatnicze [umorzenie, odroczenie,
rozłożenie na raty itp.]);
3) do wydziału III należą sprawy objęte symbolem 6114 (podatek od spadków i

darowizn), 6115 (podatki od nieruchomości), 6116 (podatek od czynności
cywilnoprawnych, oplata skarbowa oraz inne podatki i opłaty), 6118 (egzekucja
świadczeń pieniężnych), 6119 (inne o symbolu podstawowym 611- zobowiązania
podatkowe).
2. W Izbie Ogólnoadministracyjnej:
1) do wydziału I należą sprawy objęte symbolami 6070 (uwłaszczenie państwowych
osób prawnych oraz komunalnych osób prawnych), 6071 (trwały zarząd nad
nieruchomościami), 6072 (scalenie oraz podział nieruchomości), 6073 (opiaty
adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym
terminie), 6074 (przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności),
6076 (sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich), 6079 (inne o symbolu
podstawowym 607 - gospodarka mieniem), 610 (komunalizacja mienia), 6120
(ewidencja

gruntów i budynków), 6121

(klasyfikacja gruntów),

6122

(rozgraniczanie nieruchomości), 6123 (zasób geodezyjny i kartograficzny), 6129
(inne o symbolu podstawowym 612 - geodezja i kartografia), 6160 (ochrona
gruntów rolnych i leśnych), 6161 (lasy i zalesianie gruntów rolnych), 6162
(scalanie i wymiana gruntów), 6163 (gospodarowanie nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa), 6164 (wspólnoty gruntowe), 6165 (nasiennictwo i ochrona
roślin uprawnych), 6166 (łowiectwo), 6168 (weterynaria i ochrona zwierząt),
6169 (inne o symbolu podstawowym 616 - rolnictwo i leśnictwo), 618
(wywłaszczenia), 629 (przejęcie mienia), 632 (pomoc społeczna), 6330 (status
bezrobotnego),

6331

(zasiłek

dla

bezrobotnych),

6332

(należności

przedemerytalne), 6333 (dodatki szkoleniowe), 6334 (stypendia), 6335 (zwrot
nienależnego świadczenia), 6336 (pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
zorganizowanie

dodatkowych

miejsc

pracy

oraz

podjęcie

działalności

gospodarczej) i 654 (lustracja);
2) do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 6010 (pozwolenie na budowę,
użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż
budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu
budowlanego), 6011 (nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
rozbiórkę lub użytkowanie), 6012 (wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie
tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych), 6013 (przywrócenie
poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części), 6014
(rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu

technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego, opróżnienie
obiektu lub jego części, wykonanie określonych robót budowlanych), 6015
(uzgodnienia), 6016 (ochrona przeciwpożarowa), 6018 (dopuszczenie organizacji
ekologicznej do udziału w postępowaniu w sprawie o symbolu 601), 6019 (inne, o
symbolu

podstawowym

601

budownictwo),

605

(ludność),

615

(zagospodarowanie przestrzenne), 627 (cudzoziemcy), 628 (kościoły), 636
(kultura i sztuka) i 660 (wybory);
3) do wydziału III należą sprawy objęte symbolami 609 (gospodarka wodna), 613

(środowisko), 614 (edukacja), 619 (praca), 621 (sprawy mieszkaniowe), 624
(obronność), 626 (samorząd terytorialny), 6337 (zatrudnianie cudzoziemców),
6339 (inne o symbolu podstawowym 633 - zatrudnienie), 634 (kombatanci), 645

(inne - sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 644 oraz od 646 - 652),
647 (ochrona danych osobowych), 648 (informacja publiczna), 649 (ochrona

informacji niejawnych) i 650 (świadczenia w drodze wyjątku).
3. W Izbie Gospodarczej:
1) do wydziału I należą sprawy objęte symbolami 602 (ceny), 630 (cła), 653 (finanse

publiczne) i 655 (subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków
branżowych);
2) do wydziału II należą sprawy objęte symbolami 6017 (samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie), 603 (drogi, koleje, lotnictwo, żegluga), 604
(działalność gospodarcza), 606 (geologia i górnictwo), 6075 (działalność
zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami), 608 (energetyka),
6124 (uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii), 6167

(rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe), 617 (czynności i zajęcia), 620
(zdrowie), 622 (ubezpieczenia majątkowe), 623 (jakość), 625 (telemedia), 631
(broń i materiały wybuchowe), 6338 (agencje doradztwa personalnego i agencje
zatrudnienia), 635 (kulturafizyczna), 637 (sprawy kapitałowe i bankowość), 646
(własność przemysłowa),

651

(fundusze emerytalne)i 652 (ubezpieczenia

zdrowotne).
§ 4.
Sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659, jeżeli ich
przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi w § 3, należą do tego
wydziału Izby, który jest właściwy w dziedzinach objętych symbolami wymienionymi w§ 3.

§ 5.
1. Niniejsze zarządzenie stosuje się do spraw zarejestrowanych od dnia 1 stycznia 2021 roku,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Sprawy zarejestrowane i niezakończone do dnia 31 grudnia 2020 r. pozostają we
właściwości dotychczasowych Izb do czasu zakończenia tych spraw.
3. W Izbach Finansowej i Ogólnoadministracyjnej do nowotworzonych wydziałów
przekazuje się z dniem 1 stycznia 2021 r. sprawy zarejestrowane i niezakończone do 31
grudnia 2020 r., oznaczone symbolami, należącymi do właściwości nowotworzonych
wydziałów z wyjątkiem spraw wyznaczonych na posiedzenia jawne lub niejawne do dnia 31
grudnia 2020 r., które są rozpoznawane do ich zakończenia w dotychczasowych wydziałach
w wyznaczonych składach orzekających.
§ 6.

Przydziału

sędziów

do

nowotworzonych

wydziałów

w

Izbach

Finansowej

Ogólnoadministracyjnej, dokonuje Kolegium NSA w trybie określonym w § 25
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2020 r. - Regulamin
Naczelnego Sądu Administracyjnego, przy czym sędziów do wykonywania czynności
orzeczniczych w tych wydziałach wskazują Prezesowi NSA wiceprezesi NSA kierujący
pracami Izb Finansowej i Ogólnoadministracyjnej.
§ 7.

1. Wiceprezesi NSA lub sędziowie, którym Prezes NSA zlecił kierowanie pracami Izby,
przewodniczący wydziałów orzeczniczych, których właściwość ulega zmianom, oraz
przewodniczący nowotworzonych wydziałów wdrożą niezbędne działania organizacyjne,
mające na celu przygotowanie wydziałów do podjęcia czynności orzeczniczych z dniem 1
stycznia 2021 r.
2. Odpowiednie warunki organizacyjne i techniczne konieczne do przeprowadzenia zmian
organizacyjnych, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, tak aby nowoutworzone
wydziały mogły podjąć działalność z dniem 1 stycznia 2021 r. zapewni Kancelaria
Prezesa NSA.
§ 8.
Traci moc zarządzeniem 12 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2015

roku w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w Izbach Naczelnego Sądu

Administracyjnego i zakresu ich działania 1.

§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku z wyjątkiem § 5 - 6, które
wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.

1 wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 1 z dnia 17 stycznia 2018 r. i nr 30 z dnia 19 lipca 2018 r.

