
Wewnętrzna procedura nadawania i odbierania dostępu do kont użytkowników 

zewnętrznych w portalu PASSA 

 

Podmiot uprawniony (użytkownik zewnętrzny) do dostępu do konta w portalu PASSA  

 

 Strona  

 Uczestnik postępowania  

 Pełnomocnik strony (uczestnika) 

 

Wniosek o dostęp do portalu PASSA  

Użytkownik zewnętrzny zobowiązany jest złożyć wniosek o dostęp do akt w postaci 

elektronicznej  

 albo w formie papierowej  

 osobiście  

Biuro Podawcze – parter budynku Sądu 

poniedziałek - piątek 10.00 – 15.00. 

 za pośrednictwem operatora pocztowego na adres  

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 

ul. Świętego Mikołaja 78-79 

50-126 Wrocław 

 albo w formie elektronicznej 

za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub profilu 

zaufanego 

na adres elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) Sądu: 

/WSA_WROCLAW/SkrytkaESP 

 

Niezbędne formularze 

Wniosek strony, uczestnika lub przedstawiciela o udostępnienie akt sprawy w systemie 
teleinformatycznym sądu.pdf 

Wniosek pełnomocnika o udostępnienie akt sprawy w systemie teleinformatycznym sądu.pdf 

 

Procedura nadania dostępu do konta w portalu PASSA 

 Wniosek o dostęp do akt przedkłada się przewodniczącemu wydziału orzeczniczego 

celem wyrażenia zgody na ich udostępnienie  

 Po wyrażeniu zgody przez przewodniczącego wydziału orzeczniczego dostęp do 

portalu PASSA nadaje pracownik odpowiedzialny za sprawę bądź inny pracownik 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/729/wniosek-strony-uczestnika-lub-przedstawiciela-o-udostepnienie-akt-sprawy-w-systemie-teleinformatycznym-sadu.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/729/wniosek-strony-uczestnika-lub-przedstawiciela-o-udostepnienie-akt-sprawy-w-systemie-teleinformatycznym-sadu.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/728/wniosek-pelnomocnika-o-udostepnienie-akt-sprawy-w-systemie-teleinformatycznym-sadu.pdf


wskazany przez kierownika sekretariatu wydziału orzeczniczego– w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku do Sądu 

 

Czas trwania dostępu do konta w portalu PASSA 

Sześć miesięcy od daty zakończenia postępowania przed WSA 

 

Datą zakończenia postępowania przed WSA jest: 

 data wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie 

 data wydania przez NSA orzeczenia oddalającego środek odwoławczy 

 data wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie po ponownym 

zarejestrowaniu sprawy w WSA - w przypadku orzeczenia NSA, uwzględniającego 

środek odwoławczy 

 

Procedura odbioru dostępu do konta w portalu PASSA 

 Po upływie wyżej wskazanego terminu akta sprawy przedkłada się 

przewodniczącemu wydziału orzeczniczego celem wydania zarządzenia o odebraniu 

dostępu do konta w portalu PASSA. 

 Po wydaniu  zarządzenia o odebraniu dostępu do konta w portalu PASSA czynności 

odebrania dostępu do konta użytkownika dokonuje pracownik odpowiedzialny za 

sprawę bądź inny pracownik wskazany przez kierownika sekretariatu wydziału 

orzeczniczego. 

 

 

Informacja sporządzona na postawie: 

Zarządzenia nr 37/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                                                                                                      

we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

 


