
Utworzenie WSA w Katowicach w okresie miêdzywojennym stanowi³o podwójne 
odstêpstwo od istniej¹cego modelu s¹downictwa administracyjnego w Drugiej 
Rzeczypospolitej. Po pierwsze, wojewódzkie s¹dy administracyjne powsta³y tylko 
w województwach obejmuj¹cych ziemie by³ego zaboru pruskiego, a wiêc w województwie 
pomorskim, poznañskim i œl¹skim. Po drugie, WSA w Katowicach ró¿ni³ siê od powo³anych 

2WSA w Poznaniu i Toruniu . Otó¿, WSA w Katowicach rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ dwa i pó³ 
roku po zainicjowaniu dzia³alnoœci przez s¹dy administracyjne w Poznaniu i Toruniu, które 
rozpoczê³y j¹ z dniem 1 lutego 1920 r. By³o to mo¿liwe dopiero po przejêciu w czerwcu 1922 r. 
przez Polskê przyznanej jej czêœci Górnego Œl¹ska.

WSA w Katowicach utworzony zosta³ dla czêœci górnoœl¹skiej województwa 
œl¹skiego w miejsce Wydzia³u Obwodowego (Bezirksausschuss) na podstawie rozporz¹dzenia 
Wojewody Œl¹skiego Józefa Rymera z dnia 1 sierpnia 1922 r. (Dz. Ust. Œl. nr 12, poz. 42), 
wydanego na podstawie Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r. zawieraj¹cej statut 
organiczny Województwa Œl¹skiego (Dz. U. Rz. P. nr 73, poz. 497).
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Sto lat s¹downictwa administracyjnego 

w województwie œl¹skim 

1Powstanie i organizacja Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Katowicach

Rozporz¹dzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego
 w Katowicach.
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Przed wydaniem tego rozporz¹dzenia jego 
projekt by³ referowany na dwunastym posiedzeniu 
Tymczasowej Rady Wojewódzkiej w dniu 1 sierpnia 
1922 r. przez starszego radcê województwa 

3dra W³odzimierza D¹browskiego . Utworzenie WSA 
w Katowicach na podstawie wspomnianego 
rozporz¹dzenia nie do koñca by³o zgodne 
z prawem. Zgodnie bowiem z art. 39 statutu 
o r g a n i c z n e g o  W o j e w ó d z tw a  Œ l ¹ s k i e g o  
uprawnionym do tego by³ Sejm Œl¹ski,  
a wczeœniej, przed jego zebraniem siê, w³adza 
ustawodawcza przys³ugiwa³a owszem wojewodzie, 
ale wspólnie z Tymczasow¹ Rad¹ Wojewódzk¹. 
Na nieformalnoœæ tê zwróci³ uwagê Minister Spraw 
Wewnêtrznych, zatwierdzaj¹c projekt i wydane 
przez wojewodê rozporz¹dzenie o utworzeniu WSA. 
Ostatecznie wspomniane uchybienia formalne 
zwi¹zane z utworzeniem WSA w Katowicach 
konwalidowa³ Sejm Œl¹ski, wydaj¹c dnia
9 maja 1923 r. ustawê w przedmiocie utworzenia 
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego (Dz.U. Œl. 
nr 20, poz. 129), któr¹ to ustaw¹ zatwierdzi³ 

4rozporz¹dzenie wojewody z dnia 1 sierpnia 1922 r.
Dr W³odzimierz D¹browski zosta³ 

organizatorem, a nastêpnie pierwszym prezesem 
S¹du, ponadto powierzono mu kierownictwo 

5„Gazety Urzêdowej Województwa Œl¹skiego” .

Zawiadomienie o utworzeniu 
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego 

w Katowicach.

Dr W³odzimierz D¹browski - 
pierwszy prezes WSA w Katowicach
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Zapewne na potrzeby nowo powsta³ego WSA zestawi³ on i opublikowa³ w 1923 r. 
Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Œl¹skiego. S¹downictwo 
administracyjne (Katowice 1923). W. D¹browski niezbyt d³ugo by³ prezesem WSA. W 1924 r. 
ukoñczy³ aplikacjê s¹dow¹ i jeszcze w tym samym roku zosta³ starost¹ i dyrektorem policji

6w Katowicach .

Og³oszenie w “Goñcu Œl¹skim” o utworzeniu Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego w Katowicach.

Og³oszenie w “Kurierze Górnoœl¹skim” o utworzeniu Wojewódzkiego S¹du 
Administracyjnego w Katowicach.
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Pracami WSA kierowa³ prezes. Jak ju¿ wspomniano, pierwszym prezesem WSA 
w Katowicach by³ dr W³odzimierz D¹browski (2 sierpnia 1922 - 13 lutego 1924). Nastêpnie 
zosta³ nim Jan Szatko, który najpierw w latach 1924 – 1925 jedynie pe³ni³ obowi¹zki prezesa, 
a nastêpnie w latach 1926 – 1939 by³ prezesem WSA. Wiceprezesami tego S¹du w okresie 
miêdzywojennym byli: Leon Warmski (1922), Maksymilian Maiss (1929) i dr W³adys³aw 
Knia¿ycki (1930 – 1939). Sêdziowie WSA dzielili siê na sêdziów zawodowych 
i niezawodowych; gdy idzie o sêdziów niezawodowych wyró¿niano tak¿e zastêpców sêdziów 
niezawodowych. Czêœæ sêdziów zawodowych (jak np. J. Szatko, W. Knia¿ycki czy L. Warmski) 

7przesz³a do WSA z s¹dów powszechnych, w których wczeœniej orzekali . Prezesa WSA i jego 
zastêpcê mianowa³ do¿ywotnio Prezydent RP na wniosek Wojewody Œl¹skiego, zaœ sêdziów 

8niezawodowych i ich zastêpców powo³ywa³a Œl¹ska Rada Wojewódzka .

Pierwsi prezesi i sêdziowie Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Katowicach.
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Zgodnie z art. 2 powo³anego na wstêpie rozporz¹dzenia Wojewody Œl¹skiego 
z 1922 r. w przedmiocie utworzenia WSA, w sk³ad WSA mieli wchodziæ: przewodnicz¹cy 
z tytu³em prezesa, jego zastêpca, sêdziowie zawodowi (liczba ich nie by³a podana, przypuszcza 
siê, ¿e mia³o ich byæ co najmniej dwóch), szeœciu sêdziów niezawodowych oraz tyle samo ich 

9zastêpców . Przewodnicz¹cy, jego zastêpca i sêdziowie zawodowi musieli posiadaæ 
kwalifikacje na wy¿szy urz¹d administracyjny lub na urz¹d sêdziowski wed³ug przepisów 
polskich, pruskich lub austriackich. 

Do zawodowych cz³onków (sêdziów) WSA w Katowicach mia³y zastosowanie 
wszystkie ka¿dorazowo obowi¹zuj¹ce przepisy prawne, gwarantuj¹ce niezawis³oœæ sêdziów 
wymiaru sprawiedliwoœci. Zaœ przepisy odnosz¹ce siê do funkcjonariuszy pañstwowych 
niedaj¹ce siê pogodziæ ze wspomnian¹ niezawis³oœci¹ sêdziowsk¹ nie mia³y mieæ do nich 
zastosowania . 

Pod wzglêdem organizacji s¹downictwo, w tym s¹downictwo administracyjne 
w Województwie Œl¹skim, w okresie autonomii by³o czêœci¹ s¹downictwa powszechnego 
pañstwa polskiego. Zgodnie ze statutem organicznym Województwa Œl¹skiego, Sejm Œl¹ski nie 
posiada³ w zasadzie ¿adnych kompetencji odnoœnie do s¹dów, za wyj¹tkiem kwestii 

11jêzykowych (rozdzia³ pi¹ty tego statutu) . WSA w by³ym zaborze pruskim by³y w zasadzie 
samoistnymi organami s¹dowymi niezale¿nymi od w³adz administracyjnych. Rozporz¹dzenie 
Wojewody Œl¹skiego z 1922 r. i ustawa Sejmu Œl¹skiego z 1923 r. o utworzeniu WSA 
w Katowicach silniej ni¿ w aktach powo³uj¹cych WSA w Poznaniu i Toruniu podkreœla³y 
niezawis³oœæ jego zawodowych sêdziów. Jedynie w zakresie nadzoru formalnego nad 
prowadzonymi w WSA czynnoœciami o charakterze zewnêtrznym, zgodnie z art. 3 
rozporz¹dzenia Ministra b. dzielnicy pruskiej z dnia 21 lutego 1920 r. o utworzeniu 
wojewódzkich s¹dów administracyjnych (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. nr 10, poz. 81), nale¿a³ on 
do wojewodów. Wojewoda móg³ bowiem zaskar¿aæ orzeczenia WSA z powodów publicznego 
interesu i przys³ugiwa³y mu w tym wzglêdzie te same œrodki prawne co stronom.
Nie by³o to rozwi¹zanie nowe, gdy¿ przewidywa³a je ju¿ wczeœniej pruska ustawa o ogólnej 

12administracji kraju z dnia 30 lipca 1883 r. (Zb. U. Pr. s. 195) . O dziwo powy¿sze uprawnienia 
nadzorcze nie sta³y siê po 1926 r. podstaw¹ zatargów Wojewody Micha³a Gra¿yñskiego z WSA
w Katowicach, tak jak to by³o z Sejmem Œl¹skim. 

Micha³ Gra¿yñski odrzuci³ tak¿e zaproponowany przez Prokuratoriê Generaln¹ 
w 1929 r. projekt, by przy WSA w Katowicach utworzyæ stanowisko sta³ego przedstawiciela 
wojewody, który mia³by z ramienia wojewody uczestniczyæ w rozprawach, broni¹c interesów 
skarbu pañstwa, skarbu œl¹skiego i zwi¹zków komunalnych. Ponadto do kompetencji 
wspomnianego przedstawiciela wojewody przy WSA mia³oby nale¿eæ tak¿e czuwanie nad 
dzia³alnoœci¹ urzêdników delegowanych na rozprawy przez wydzia³y urzêdu wojewódzkiego, 
zaczepianie orzeczeñ s¹du przez wojewodê i informowanie go o dzia³alnoœci WSA. Wojewoda 
M. Gra¿yñski nie popar³ pomys³ów Prokuratorii Generalnej, byæ mo¿e mia³ on wiêksze 

13zaufanie do prac WSA w Katowicach ni¿ ona . Œl¹ski Urz¹d Wojewódzki zapewnia³ równie¿ 
obs³ugê administracyjn¹ WSA w Katowicach, zamawiaj¹c m.in. dla niego niezbêdne druki 

14urzêdowe . 
WSA w Poznaniu i Toruniu powsta³y w wyniku przekszta³cenia pruskich wydzia³ów 

15obwodowych  odpowiednio w Poznaniu i Toruniu. Tak nie by³o w przypadku WSA 
w Katowicach, poniewa¿ przed 1922 r. nie by³o w tym mieœcie wydzia³u obwodowego, lecz 
mia³ on swoj¹ siedzibê w Opolu.

WSA w Katowicach umieszczony zosta³ w budynku szko³y przy ul. Rütgera (póŸniej 
16ul. ks. Józefa Szafranka) , choæ planowano jego pocz¹tkowe („chwilowo”, „na razie”) 

17umieszczenie na drugim piêtrze szko³y przy ul. Stawowej .

10
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Oficjalnie WSA w Katowicach rozpocz¹³ dzia³alnoœæ dnia 1 wrzeœnia 1922 r. 
Koniecznoœæ przyspieszenia prac nad tworzeniem WSA wymusza³o ¿ycie, m.in. w piœmie 
z dnia 5 sierpnia 1922 r. Wydzia³u Przemys³u i Handlu Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach 
zwracano uwagê, ¿e „by³oby po¿¹dane przyspieszyæ stworzenie S¹du Administracyjnego, 
poniewa¿ budowa niektórych projektowanych fabryk, dla których uruchomienia zezwolenie 

19S¹du Administracyjnego jest potrzebne, nie mo¿e byæ rozpoczêta” . 

18Dzia³alnoœæ Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Katowicach

WSA w Katowicach by³ s¹dem administracyjnym I i II instancji, rozpatrywa³ bowiem 
20równie¿ odwo³ania od orzeczeñ wydanych przez wydzia³y powiatowe .  Odwo³ania od 

wyroków WSA kierowane by³y do Najwy¿szego Trybuna³u Administracyjnego 
21w Warszawie .

Przed utworzeniem NTA w Warszawie instancj¹ odwo³awcz¹ od orzeczeñ WSA 
w Katowicach mia³ byæ Senat Administracyjny S¹du Apelacyjnego Województwa Œl¹skiego, 
utworzony na podstawie rozporz¹dzenia Tymczasowej Rady Wojewódzkiej z dnia 
18 lipca 1922 r. W przedmiocie utworzenia Œl¹skiego Trybuna³u Administracyjnego (Dz. U. Œl. 
nr 8, poz. 30). Zgodnie z art. 1 tego rozporz¹dzenia Trybuna³, w stosunku do ziem by³ego Œl¹ska 
pruskiego wchodz¹cych w sk³ad Województwa Œl¹skiego, mia³ przej¹æ „Atrybucje 
Najwy¿szego S¹du Administracyjnego w Berlinie, Krajowego Urzêdu Wodnego w Berlinie, 
Skarbowego Trybuna³u Rzeszy w Monachium i Zwi¹zkowego Urzêdu dla Spraw Swojszczyzny 
w Berlinie”. Œl¹ski Trybuna³ Administracyjny nigdy jednak nie rozpocz¹³ dzia³alnoœci 
orzeczniczej. Sta³o siê to g³ównie na skutek braku kadry prawniczej, jak i w zwi¹zku 
z utworzeniem w 1922 r. NTA w Warszawie, do którego Prezes S¹du Apelacyjnego 
w Katowicach, nie mog¹c utworzyæ Senatu Administracyjnego, kierowa³ nap³ywaj¹ce 

22odwo³ania od wyroków WSA w Katowicach . Poza tym stanowisko przeciwko tworzeniu 
odrêbnego trybuna³u administracyjnego dla Górnego Œl¹ska motywowano trosk¹ 

23o jednolitoœæ orzecznictwa . Ostatecznie sejm ustawodawczy ustaw¹ z dnia 28 maja 1924 r. 

 Pierwsza siedziba Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Katowicach.
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(Dz.U. Nr 50, poz. 505) rozci¹gn¹³ na obszar województwa œl¹skiego moc obowi¹zuj¹c¹ ustawy 
z dnia 3 sierpnia 1922 r. o NTA oraz przekaza³ Najwy¿szemu Trybuna³owi Administracyjnemu 
w Warszawie kompetencje przyznane rozporz¹dzeniem Tymczasowej Rady Wojewódzkiej
z dnia 18 lipca 1922 r. Senatowi Administracyjnemu S¹du Apelacyjnego Województwa 
Œl¹skiego.

Podstaw¹ prawn¹ funkcjonowania WSA w Katowicach by³o rozporz¹dzenie z dnia 
21 lutego 1920 r. Wp³yw na funkcjonowanie s¹downictwa administracyjnego 
w Województwie Œl¹skim, w tym WSA, mia³o równie¿ uchwalenie Konstytucji marcowej 
z 1921 r. Pocz¹tkowo wp³yw ten nie by³ najlepszy, poniewa¿ zachodzi³o wiele ró¿nic miêdzy 
interpretacj¹ przepisów Konstytucji dotycz¹cych s¹downictwa administracyjnego, szczególnie 

24jej art. 73, kontrowersyjnie umieszczonego w rozdziale o W³adzy wykonawczej  i przepisów na 
nich opartych, a przepisami niemieckimi dotycz¹cymi s¹downictwa administracyjnego ci¹gle 

25obowi¹zuj¹cymi na Górnym Œl¹sku .

Ile spraw rozpatrzy³ WSA w Katowicach, na skutek niekompletnoœci akt 
archiwalnych, nie da siê ustaliæ. Mo¿na jedynie ogólnie stwierdziæ, ¿e w latach 1923–1929 

26wyda³ on 690 wyroków . Na tê liczbê z³o¿y³o siê: 457 wyroków tzw. przemys³owych, 
98 – podatkowych, 62 – dotycz¹ce „kosztów opieki spo³ecznej”, 29 – „policyjnych” 

27i 1 – wyborczy .

List intencyjny w sprawie stworzenia S¹du Administracyjnego w Katowicach.



Sprawy przed WSA rozpatrywane 
by³y w sk³adzie, do którego wchodzili 
sêdziowie zawodowi i  niezawodowi. 
Sêdziowie zawodowi mogli byæ sêdziami 
bezpoœrednio zatrudnionymi w WSA
b¹dŸ te¿ do niego delegowanymi. Sêdziowie 
zwyk³ych s¹dów mogli byæ delegowani 
do WSA do czasu powo³ania przez 
Naczelnika Pañstwa sta³ych sêdziów 
zawodowych WSA. Przewodnicz¹cym sk³adu 
orzekaj¹cego by³ na ogó³ prezes WSA. 
Z sytuacj¹ tak¹ spotykamy siê na przyk³ad
w  s p r a w i e  z a k o ñ c z o n e j  w y r o k i e m
z dnia 13 lutego 1935 r. (L.dz. S.727/34 S.A.), 
gdzie sk³adowi przewodniczy³ prezes WSA
Jan Szatko,  w charakterze sêdziów 
zawodowych zasiadali sêdziowie Jan Handzel
i Bronis³aw Podolecki (oddelegowani do tego 
s¹du z S¹du Apelacyjnego w Katowicach),
a sêdziami niezawodowymi byli Jan Koj

28i Ferdynand Popek . Mo¿liwoœæ orzekania
w WSA przez sêdziów innych s¹dów 
dopuszcza³ art. 5 Rozporz¹dzenia Wojewody 
Œl¹skiego z dnia 16 grudnia 1922 r. w sprawie 
wynagrodzenia niezawodowych sêdziów 
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego oraz 
sêdziów zwyk³ych s¹dów delegowanych do 
sprawowania funkcji sêdziów zawodowych 
przy Wojewódzkim S¹dzie Administracyjnym 

29(Dz.U. Œl. nr 38, poz. 139) . By³ to korzystny 
sposób dodatkowego zarobkowania dla 
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czynnych i emerytowanych sêdziów, którzy z tego tytu³u mogli otrzymywaæ dodatkowe 
wynagrodzenie w kwocie 1/5 miesiêcznych poborów. Z tej mo¿liwoœci dorobienia w WSA 
skorzystali miêdzy innymi wspomniani czynni sêdziowie S¹du Apelacyjnego w Katowicach – 

30J. Handzel i B. Podolecki, jak i emerytowani – Karol Gerschel i M. Maiss . 

WSA ³¹czy³o z wojewodami, jako organami administracji, wiele zale¿noœci. 
W odniesieniu do WSA w Katowicach stosunki te uk³ada³y siê analogicznie jak 
w województwach poznañskim i pomorskim. Zmiany w tym zakresie przynios³o dopiero 
rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie dzia³ania w³adz 
administracji ogólnej (Dz.U. RP nr 2, poz. 86), które nie obowi¹zywa³o na obszarze 

31województwa œl¹skiego . Mimo to WSA bez cienia w¹tpliwoœci uwa¿ano za organ stricte 
s¹dowy i by³ on nim od pocz¹tku swojego istnienia, w przeciwieñstwie do WSA w Poznaniu 

32i Toruniu, które dopiero po 1928 r. przesta³y pe³niæ funkcje uchwa³odawcze . Za¿alenia 
rozpatrywane w postêpowaniu uchwa³owym, a wiêc nale¿¹ce dawniej do kompetencji pruskich 
rad i wydzia³ów prowincjonalnych, od pocz¹tku przesz³y na Œl¹sk¹ Radê Wojewódzk¹, 
pozostaj¹c poza sfer¹ kompetencji WSA w Katowicach. Sta³o siê to na skutek memoria³u 
W. D¹browskiego z dnia 3 listopada 1922 r. zatytu³owanego O kompetencji Wojewódzkiego 
S¹du Administracyjnego, przes³anego do najwy¿szych organów administracji rz¹dowej 
i samorz¹dowej województwa œl¹skiego, w którym podkreœli³ on przede wszystkim, ¿e istot¹ 

33s¹du administracyjnego jest rozs¹dzanie sporów, a nie za³atwianie spraw administracyjnych . 

Wyrok WSA w Katowicach
w sprawie sporno-administracyjnej.
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Bezpoœrednio po drugiej wojnie œwiatowej s¹downictwo administracyjne nie zosta³o 
aktywowane. Nast¹pi³o to dopiero ustaw¹ z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym S¹dzie 
Administracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz.U. Nr 4, poz. 8), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 1980 r. Ustanowiono tym samym 
jednoinstancyjne s¹downictwo administracyjne sprawowane przez Naczelny S¹d 
Administracyjny w Warszawie. S¹d ten dzia³a³ jednak równie¿ w oœrodkach zamiejscowych, 
tworzonych dla jednego lub kilku województw. 

Oœrodek Zamiejscowy Naczelnego S¹du Administracyjnego w Katowicach z siedzib¹
w Gliwicach powsta³ 1 lipca 1981 r. Oœrodek Zamiejscowy rozpocz¹³ sw¹ dzia³alnoœæ 
w sk³adzie piêciu sêdziów, zaœ obs³ugê biurow¹ prowadzi³o jedynie trzech pracowników 
administracyjnych. Pierwszym Prezesem Oœrodka Zamiejscowego by³ sêdzia NSA dr Henryk 
Piêtka, który kierowa³ S¹dem do czasu przejœcia w stan spoczynku w 2001 r. W Oœrodku 
Zamiejscowym dzia³a³ te¿ w³asny sekretariat, oddzia³ administracyjno-gospodarczy 
i finansowy, sk³adnica akt oraz prowadzona by³a biblioteka. 

 
  

 

S¹d Administracyjny w Gliwicach 
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W pocz¹tkowym okresie swego funkcjonowania Oœrodek Zamiejscowy by³ s¹dem 
jednowydzia³owym ze wzglêdu na ma³¹ liczbê spraw (w okresie pierwszych 6 miesiêcy 
funkcjonowania S¹du wniesiono 386 skarg). Dopiero w drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych 
nast¹pi³ wyraŸny wzrost liczby skarg, zwi¹zany ze zmian¹ sposobu ich wnoszenia.

Pierwsze przydzielone S¹dowi przez Urz¹d Wojewódzki w Katowicach 
2pomieszczenia o powierzchni 350 m  znajdowa³y siê w budynku ówczesnej Powiatowej Rady 

Narodowej w Gliwicach przy ulicy Zygmunta Starego, z jedn¹ sal¹ rozpraw.

Dopiero we wrzeœniu 1998 r. S¹d doczeka³ siê w³asnej siedziby, bowiem przekazano mu 
w trwa³y zarz¹d budynek po³o¿ony w centrum Gliwic, przy ul. Ks.  Prymasa Stefana 

2 Wyszyñskiego 2. Budynek o powierzchni 4200 m - zajêty pocz¹tkowo w czêœci przez inne 
instytucje – dzisiaj w ca³oœci stanowi siedzibê Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego 
w Gliwicach. 

Oœrodek Zamiejscowy Naczelnego S¹du Administracyjnego 
w Katowicach z siedzib¹ w Gliwicach

Obecna siedziba Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gliwicach
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W 2004 r. Oœrodek Zamiejscowy, w zwi¹zku wprowadzeniem dwuinstancyjnego 
s¹downic wa administracyjnego w Polsce, zosta³ przekszta³cony w s¹d administracyjny 

tI instancji, w którym utworzono cztery wydzia³y orzecznicze. W nowej strukturze prawej pe³ny 
zakres w³aœciwoœci Naczelnego S¹du Administracyjnego, orzekaj¹cego dotychczas 
jednoinstancyjnie, przejê³y wojewódzkie s¹dy administracyjne, a Naczelny S¹d 
Administracyjny zosta³ powo³any do: rozpoznawania œrodków odwo³awczych od orzeczeñ 
wojewódzkich s¹dów administracyjnych, podejmowania uchwa³ w zakresie zagadnieñ 
prawnych budz¹cych w¹tpliwoœci w konkretnych sprawach lub powoduj¹cych rozbie¿noœci 
w orzecznictwie oraz rozstrzygania sporów o w³aœciwoœæ i kompetencje w administracji 
publicznej. 

Do w³aœciwoœci WSA w Gliwicach (s¹du administracyjnego I instancji) nale¿¹ sprawy 
skarg na akty organów administracji publicznej maj¹cych siedzibê na obszarze województwa 
œl¹skiego. W 2004 r. do WSA w Gliwicach wp³ynê³o 6.311 skarg, w latach nastêpnych wp³yw siê 
waha³, np. w roku 2008 wp³ynê³y 5.242 skargi, a w roku 2013 r. 7.702 skargi. W latach 
nastêpnych liczba wp³ywaj¹cych skarg mala³a, by w roku 2020 r. wynieœæ 4.654.

Od 1 maja 2019 r. w s¹dzie dzia³aj¹ trzy wydzia³y orzecznicze. Wydzia³ I rozpoznaje 
sprawy podatkowe, Wydzia³ II - sprawy ogólnoadministracyjne, w szczególnoœci z zakresu 
budownictwa, planowania przestrzennego i pomocy spo³ecznej, a Wydzia³ III rozpoznaje 
sprawy gospodarcze oraz czêœæ spraw ogólnoadministracyjnych, w szczególnoœci z zakresu 
ustroju samorz¹du terytorialnego oraz informacji publicznej.

Wraz z reform¹ s¹downictwa administracyjnego z dniem 1 stycznia 2004 r. w s¹dach 
administracyjnych utworzono wydzia³y informacji s¹dowej, nieznane dot¹d w polskim 
s¹downictwie. Podstawowym zadaniem tej instytucji jest udzielanie informacji stronom.

Ponadto w S¹dzie funkcjonuj¹ trzy oddzia³y, których zadaniem jest obs³uga 
dzia³alnoœci orzeczniczej: Oddzia³ Administracyjno-Gospodarczy, Oddzia³ Finansowo-
Bud¿etowy i Oddzia³ Spraw Ogólnych i Osobowych.

Organami tego S¹du s¹: prezes, który kieruje S¹dem i reprezentuje go na zewn¹trz, 
Zgromadzenie Ogólne oraz Kolegium. Gospodark¹ finansow¹ S¹du kieruje dyrektor. 
Pierwszym Prezesem WSA w Gliwicach zosta³ sêdzia NSA Prof. dr hab. Ryszard Mikosz 
(w latach 2001 - 2003 kierowa³ tak¿e Oœrodkiem Zamiejscowym NSA). Pocz¹wszy od 2013 r. 
funkcjê Prezesa S¹du pe³ni sêdzia NSA Leszek Kiermaszek. Wed³ug stanu na dzieñ 
23 listopada 2021 w WSA w Gliwicach pracuje 140 osób, w tym 32 sêdziów, 5 asesorów 
s¹dowych, 6 referendarzy, 23 asystentów sêdziego, 63 urzêdników s¹dowych i 11 innych 
pracowników.
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