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Wybór orzeczeń do przygotowania streszczenia 

 
Uwaga! Streszczenie orzeczenia nie może przekroczyć 12.000 znaków (wliczając spacje) 

 

1. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 9 sierpnia 2005 r., sygn. akt I SA/Go 1698/05-08-

09 [podatki, orzeczenie stare, ale przepisy nadal obowiązujące; wyjątkowo nietypowa 

argumentacja sądu] 

 

2. Wyrok WSA w Lublinie z 16 grudnia 2015 r., I SA/Lu 687/15 [podatki, 

opodatkowanie zasiedzenia podatkiem od spadków i darowizn; b. interesujące] 

 

3. Wyrok WSA w Lublinie z 27 stycznia 2016 r., I SA/Lu 765/15 [podatki, post. 

egzekucyjne, koszty; wpływ wyroku TK, ciekawy problem, rozbieżności w 

orzecznictwie] 

 

4. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 28 stycznia 2010 r., II SAB/Go 70/09 [kuriozalny 

przykład do czego może służyć informacja publiczna] 

 

5. Wyrok WSA w Gdańsku z 4 grudnia 2013 r., II SA/Gd 637/13 [informacja publiczna, 

dość kontrowersyjne stanowisko sądu w sprawie opłaty] 

 

6. Wyrok WSA w Gdańsku z 1 lipca 2015 r., II SA/Gd 219/15 [data urodzenia i miejsce 

zamieszkania sędziego jako informacja publiczna] 

 

7. Wyrok WSA w Lublinie z 9 października 2012 r., III SA/Lu 317/12 [b. ciekawy 

problem próby obejścia przepisów krajowych przy cofnięciu prawa jazdy] 

 

8. Wyrok WSA w Lublinie z 11 lutego 2016 r., III SA/Lu 1108/15 [zwolnienie 

funkcjonariusza policji ze służby] 

 

9. Wyrok WSA w Lublinie z 14 stycznia 2016 r., III SA/Lu 1153/15 [odmowa zwrotu 

prawa jazdy, bardzo ciekawe problemy natury konstytucyjnej] 

 

10. Wyrok WSA w Lublinie z 3 grudnia 2015 r., III SA/Lu 912/15 [stypendium dla 

doktoranta – ciekawe, nietypowe problemy] 

 

11. Wyrok WSA w Lublinie z 19 listopada 2015 r., III SA/Lu 934/15 [sprawa celna; 

częsty proceder zaniżania wartości przy sprowadzanych samochodach, nietypowe 

okoliczności, stąd ciekawy problem] 
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12. Wyrok WSA w Lublinie z 28 maja 2015 r., III SA/Lu 484/15 [wynagrodzenie 

członków gminnej komisji zwalczania problemów alkoholowych] 

 

13. Wyrok NSA z 3 czerwca 2009 r., II OSK 424/09 [ciekawy problem „nadużycia” 

procedury przez organ] 

 

14. Wyrok NSA z 26 czerwca 2014 r., II GSK 642/13 [transport drogowy, b. ciekawy 

problem stosowania przepisów prawa międzynarodowego nieprzetłumaczonych na 

język polski] 

 

15. Wyrok WSA w Lublinie z 14 listopada 2017 r., I SA/Lu 831/17 [ciekawy problem 

zwolnienia z podatku od nieruchomości budynku i działki wykorzystywanej na cele 

działalności oświatowej] 

 

16. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 14 kwietnia 2015 r., II SAB/Bd 77/14 [nagranie z 

monitoringu budynku organu władzy publicznej w kontekście dostępu do informacji 

publicznej] 

 

17. Wyrok WSA w Kielcach z 8 listopada 2017 r., II SA/Ke 568/17 [zachowanie terminu 

w przypadku nadania pisma za pośrednictwem firmy kurierskiej] 

 

18. Wyrok WSA w Warszawie z 29 grudnia 2016 r., VIII SA/Wa 833/16 [osoby 

uprawnione do świadczenia wychowawczego] 

 

19. Wyrok WSA w Szczecinie z 1 lutego 2018 r., II SA/Sz 1314/17 [uchwała rady 

powiatu w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi publicznej i jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym] 

 

20. Wyrok WSA w Kielcach z 26 stycznia 2017 r., II SA/Ke 289/16 [zawieszenie 

postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy] 

 

21. Wyrok WSA w Białymstoku z 23 lutego 2017 r., II SAB/Bk 1/17; [dostęp do 

znajdujących się w ZUS informacji dotyczących konta ubezpieczeniowego 

indywidualnego podmiotu] 

 

22. Wyrok WSA w Lublinie z 30 lipca 2017 r., I SA/Lu 580/17 [zwolnienie od podatku 

dochodowego od osób fizycznych odsetek od odszkodowania zasądzonego wyrokiem 

sądu; dura lex sed lex w prawie podatkowym] 

 

23. Wyrok WSA w Lublinie z 7 marca 2018 r., I SA/Lu 1065/17 [zarzuty w postępowaniu 

egzekucyjnym, zgodność z Konstytucją opłaty abonamentowej]  

 

24. Wyrok WSA w Warszawie z 9 maja 2017 r., VI SA/Wa 2372/16 [niedopuszczalność 

odmowy wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej w danej miejscowości z 

powołaniem się na istnienie już w tej miejscowości określonej liczby kancelarii 

notarialnych]  

 

25. Postanowienie WSA w Białymstoku z 3 sierpnia 2017 r., II SA/Bk 255/17 [brak 

kognicji sądu administracyjnego w odniesieniu do odmowy wyrażenia przez rektora 

zgody na udzielenie zwolnienia z opłat za korzystanie z domu studenta] 
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26. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 18 października 2016 r., II SA/Bd 727/16 [interes 

prawny zarządcy portu lotniczego w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy 

nieruchomości sąsiadującej z portem lotniczym] 

 

27. Wyrok WSA w Białymstoku z 26 października 2016 r., II SA/Bk 640/16 [konkurs na 

stanowisko dyrektora instytucji kultury]  

 

28. Wyrok WSA w Białymstoku z 24 stycznia 2017 r., II SA/Bk 678/16 [postanowienia 

wyjaśniające wydawane na podstawie art. 113 § 2 k.p.a.] 

 

29. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 1 grudnia 2016 r., II SA/Go 773/16 [odmowa 

zastosowania przez sąd niezgodnych z ustawą postanowień regulaminu wydanego 

przez rektora uczelni] 

 

30. Postanowienie NSA z dnia 5 kwietnia 2017 r., II OZ 299/17 [medialna swego czasu 

sprawa Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, kwestia wstrzymania wykonania 

zarządzenia ministra] 

 

 

 
 

 


