SPRAWOZDANIE Z PRAC BIURA PRAWNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO ZA ROK
2011

1.
Prawnego

Liczba spraw wpływających do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do rozpatrzenia w ramach prac Biura

1.1. Liczba odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy
W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. do Biura Prawnego wpłynęło łącznie 4177 odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

1.2. Liczba innych postępowań administracyjnych prowadzonych przez Biuro Prawne

Poza postepowaniami odwoławczymi i z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy do Biura Prawnego GITD wpłynęło w 2011 r.:
1)
2)
3)

128 wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji i zażaleń na postanowienia,
146 wniosków dotyczących ulg w spłacie nałożonych kar pieniężnych,
232 wnioski, które przekazano według właściwości innemu organowi.
2. Liczba spraw rozpatrzonych w ramach prac Biura Prawnego
2.1. Wydział Postępowań Administracyjnych

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zostało w ramach prac Wydziału Postępowań Administracyjnych Biura Prawnego
GITD zostało zakończonych 2620 spraw administracyjnych.
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1.2.

Wydział ds. Kontroli w siedzibie Przedsiębiorcy

W ramach prac Wydziału ds. Kontroli w Siedzibie Przedsiębiorcy zostało zakończonych 1156 spraw administracyjnych. Pracownicy
tego wydziału przygotowali w 2011 r. łącznie 1171 projektów decyzji, w tym:
•
•

744 projektów rozstrzygnięć po kontrolach drogowych,
427 projekty rozstrzygnięć po kontroli w siedzibie przedsiębiorcy.

1.3.
Wydział Postępowań Sądowych
2.3.1. Liczba skarg, które wpłynęły na decyzje GITD: 900
2. 3. 2. Postępowania prowadzone przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym:
 liczba zawiadomień o planowanych rozprawach:
849
 liczba rozpraw zdjętych z wokandy:
33
 liczba rozpraw odroczonych/ liczba odroczonych ogłoszeń wyroków:
32
 liczba rozpraw, które się odbyły:
816
 liczba decyzji GITD/WITD, które zostały uchylone w całości bądź w części: 115
 liczba decyzji GITD/WITD, których stwierdzono nieważność:
8
 liczba skarg, które zostały oddalone: 660
 liczba skarg, które zostały odrzucone na posiedzeniu niejawnym (rozstrzygnięcia korzystne dla GITD): 223
 liczba skarg, które zostały odrzucone na rozprawie (rozstrzygnięcia korzystne dla GITD): 1
 liczba skarg, które zostały odrzucone na posiedzeniu niejawnym (rozstrzygnięcia niekorzystne dla GITD): 1
 liczba spraw, które zostały umorzone na posiedzeniu niejawnym (uznanie skargi na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a.): 1
 liczba sporządzonych pism w związku z toczącymi się postępowaniami 1:
- odpowiedzi na wezwania WSA lub NSA: 483
1

liczbę ustalono na podstawie księgi pism wychodzących prowadzoną przez Kancelarię Główną GITD, przy czym:uwzględniono liczbę wezwań do
WITD w związku z wezwaniami WSA, oraz inne pisma sporządzane w nawiązaniu do wezwań WSA, a także zbiorcze przekazanie orzeczeń WSA i NSA do
WITD-nie uwzględniono sporządzonych odpowiedzi na skargi do WSA
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- liczba zbiorczych przekazań wyroków do WITD: 1581
 liczba odpowiedzi na skargi 2: 886
 liczba sporządzonych pism w związku z toczącymi się postępowaniami 3:
- odpowiedzi na wezwania WSA lub NSA : 409
- liczba zbiorczych przekazań wyroków do WITD: 2883.

2.3.3. Postępowania przez Naczelnym Sądem Administracyjnym
 liczba rozpraw: 118
 liczba rozpraw wygranych: 93
 liczba rozpraw przegranych: 25
2. 3.4. Postępowania administracyjne prowadzone w ramach działalności wydziału
W
księdze
pism
wychodzących
prowadzonej
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. odnotowano następujące pisma:






2

przez

BPO

–

SAK

w

dniach

liczba wydanych decyzji:
288
decyzje w przedmiocie rozłożenia należności na raty, umorzenia należności, odroczenia terminu spłaty – 149
decyzje odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji GITD lub WITD - 41
decyzje stwierdzające nieważność decyzji GITD lub WITD - 5
decyzje odmawiające uchylenia decyzji WITD lub GITD na podstawie art. 151 kpa – 8
decyzje wydane w postępowaniu odwoławczym od decyzji o organu I instancji o nałożeniu kary pieniężnej – 53

liczbę ustalono na podstawie księgi pism wychodzących prowadzoną przez Kancelarię Główną GITD

liczbę ustalono na podstawie księgi pism wychodzących prowadzoną przez Kancelarię Główną GITD, przy czym:
uwzględniono liczbę wezwań do WITD w związku z wezwaniami WSA, oraz inne pisma sporządzane w nawiązaniu do wezwań WSA, a także zbiorcze przekazanie orzeczeń
WSA i NSA do WITD
nie uwzględniono sporządzonych odpowiedzi na skargi do WSA

3

-

3

 decyzje wydane w postępowaniu dot. nieuiszczenia opłaty elektronicznej – 27
 decyzje o odmowie zwrotu odsetek – 1
 decyzje uchylające decyzję WITD lub GITD na podstawie art. 54 p.p.s.a. – 1
 decyzje odmawiające uchylenia decyzji GITD lub WITD w trybie art. 155 Kpa - 2
 decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w trybie wznowieniowym – 1
 liczba wydanych postanowień:
183
 zawiadomienia (postanowienia) o przekazaniu podania wg właściwości ( 65 kpa) – 65
 postanowienia utrzymujące w mocy postan. o przekazaniu wg właściwości – 1
 postanowienia uchylające postanowienia o przekazaniu podania wg właściwości – 1
 postanowienia o odmowie wznowienia postępowania adm. ( 149 Kpa) – 3
 postanowienia o wznowieniu postępowania ( 149 § 1 kpa) – 3
 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania (art. 61 a Kpa) – 1
 postanowienia umarzające postępowanie zażaleniowe ( art. 37 Kpa) – 6
 postanowienia utrzymujące w mocy postanowienia o stwierdzeniu bezzasadności zarzutów
w prowadzonym postępowaniu
egzekucyjnym – 21
 postanowienia stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania / odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia
odwołania – 22
 postanowienia uchylające postanowienia GITD na podstawie art. 54 p.p.s.a. – 1
 postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki ( art. 113 kpa) – 11
 postanowienia w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji – 32
 postanowienia utrzymujące w mocy postanowienia w przedmiocie nałożenia grzywny (art. 88 Kpa) – 1
 postanowienia w przedmiocie nałożenia grzywny – 4
 postanowienia stwierdzające niedopuszczalność do wniesienia odwołania – 8
 postanowienia w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji (art. 111§ 1b Kpa) – 1
 postanowienia w przedmiocie zwrotu podania – 1
 postanowienia utrzymujące w mocy postanowienia w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania – 1
 inne pisma wydane w toku postępowania administracyjnego - 279.
2.3.5. Dane liczbowe odnoszące się do pism sporządzonych przez WPS w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania:



polecenia wypłaty: 139
polecenia księgowania: 23
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