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TEST 

 

1) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej organem odwoławczym od decyzji 

wydanej przez wójta jest: 

a) dyrektor izby skarbowej, 

b) samorządowe kolegium odwoławcze 

c) regionalna izba obrachunkowa. 

 

2) Według Kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie od decyzji 

administracyjnej wnosi się w terminie: 

a) 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, 

b) 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, 

c) 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

3) Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami odwołanie od 

decyzji starosty o wywłaszczeniu nieruchomości rozpoznaje: 

a) samorządowe kolegium odwoławcze, 

b) wojewoda, 

c) Minister Infrastruktury. 

 

4) Trybunał Konstytucyjny nie orzeka w sprawach: 

a) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy 

państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i 

ustawami, 

b) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych, 

c) zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów 

normatywnych terenowych organów administracji rządowej. 

 

5) Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, organ administracji publicznej, za pośrednictwem którego 

wniesiono skargę do sądu administracyjnego, jest zobowiązany przekazać ją do 

tego sądu w terminie: 

a) 14 dni od dnia jej wniesienia, 

b) 30 dni od dnia jej wniesienia, 

c) jednego miesiąca od dnia jej wniesienia. 

 

6) Zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów administracyjnych 

sprawuje: 

a) Minister Sprawiedliwości, 

b) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

c) Krajowa Rada Sądownictwa. 
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7) Jednym z warunków dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na 

decyzję administracyjną jest: 

a) wyczerpanie środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w 

postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, 

b) sporządzenie skargi przez adwokata lub radcę prawnego, 

c) uprzednie wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa. 

 

8) Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ 

administracji publicznej, do którego wniesiono podanie, jest niewłaściwy w 

sprawie, to:  

a) postanowieniem, na które służy zażalenie, pozostawia podanie bez 

rozpoznania, 

b) postanowieniem, na które służy zażalenie, stwierdza swoją niewłaściwość, 

c) postanowieniem, na które służy zażalenie, przekazuje sprawę do organu 

właściwego.  

 

9) Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, od decyzji wydanej 

w pierwszej instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze służy: 

a) wniosek do tego samego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

b) odwołanie do marszałka województwa, 

c) odwołanie do wojewody. 

 

10) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi od 

postanowienia referendarza sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy 

przysługuje:  

a) zażalenie do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, 

b) zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

c) sprzeciw do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 

11) Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a 

organami administracji rządowej rozstrzyga: 

a) sąd administracyjny, 

b) Prezes Rady Ministrów, 

c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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12) Stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego 

pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być: 

a) każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, 

b) jedynie adwokat, radca prawny a ponadto inna strona, jak również rodzice, 

małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w 

stosunku przysposobienia, 

c) jedynie adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej 

także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub 

interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku 

zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, inna strona, 

jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby 

pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. 

 
13) Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o przywróceniu 

terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia: 

a) organ administracji, który wydał zaskarżoną decyzję lub postanowienie, 

b) organ administracji właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia, 

c) sąd administracyjny. 

 

14) Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego datą wszczęcia 

postępowania na żądanie strony wniesione na piśmie za pośrednictwem polskiej 

placówki pocztowej operatora publicznego jest: 

a) dzień doręczenia podania organowi administracji publicznej, 

b) dzień nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, 

c) dzień doręczenia innym stronom postępowania zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania. 

 

15) W postępowaniu przed sądem administracyjnym można przeprowadzić dowód 

uzupełniający z: 

a) zeznań świadków, 

b) ustnych opinii biegłych, 

c) dokumentów. 

 

16) Według Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ odwoławczy, 

rozpoznający odwołanie uzna, że decyzja organu pierwszej instancji jest zgodna 

z prawem, może: 

a) oddalić odwołanie, 

b) utrzymać decyzję organu pierwszej instancji w mocy, 

c) zatwierdzić decyzję organu pierwszej instancji. 
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17) Sąd administracyjny pierwszej instancji:  

a) jest związany zarzutami i wnioskami skargi, 

b) nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi, 

c) jest związany zarzutami i wnioskami skargi, jednakże bierze pod uwagę z 

urzędu nieważność postępowania z przyczyn określonych w art. 156 § 1 k.p.a. 

 

18) Sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach: 

a) skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu 

terytorialnego, 

b) skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i 

zabezpieczającym, na które służy zażalenie, 

c) sporów wynikłych z umów zawartych przez organy administracji publicznej. 

 

19) Zgodnie z Konstytucją RP organem nadzoru nad działalnością jednostki 

samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych jest: 

a) wojewoda, 

b) regionalna izba obrachunkowa, 

c) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. 

 

20) Jedną z podstaw wznowienia postępowania administracyjnego według Kodeksu 

postępowania administracyjnego jest: 

a) wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości, 

b) wydanie decyzji dotyczącej sprawy już poprzednio rozstrzygniętej decyzją 

ostateczną, 

c) wydanie decyzji przez pracownika lub organ administracji podlegających 

wyłączeniu z mocy prawa. 

 

21) Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kandydatów na 

stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego przedstawia 

Krajowej Radzie Sądownictwa: 

a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

b) kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego, 

c) zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 

22) Regulamin określający tryb wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 

administracyjnych ustala: 

a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

b) Minister Sprawiedliwości, 

c) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
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23) Wojewódzki sąd administracyjny uzasadnia z urzędu: 

a) wszystkie wyroki, 

b) wyroki uwzględniające skargę,  

c) wyroki uwzględniające skargę oraz wyroki oddalające skargę, w których 

zgłoszono zdanie odrębne. 

 

24) Poniesione przez stronę koszty postępowania przed wojewódzkim sądem 

administracyjnym sąd ten: 

a) zasądza z urzędu od strony przegrywającej sprawę, 

b) zasądza na wniosek skarżącego lub organu administracji wygrywających 

sprawę, 

c) zasądza na wniosek skarżącego tylko w przypadku uwzględnienia skargi. 

 

25) Skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku 

wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się: 

a) w terminie 14 dni od ogłoszenia wyroku, 

b) w terminie 14 dni od doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, 

c) w terminie 30 dni od doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. 

 

26) W przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wywłaszczeniu może podlegać nieruchomość, która jest 

przeznaczona na cel publiczny w:  

a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

b) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, 

c) nieruchomość taka nie może być wywłaszczona. 

 

27) Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 

budowę wydaje: 

a) organ nadzoru budowlanego, 

b) organ administracji architektoniczno-budowlanej, 

c) organ dozoru technicznego. 

 

28) Według ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd 

administracyjny na rozprawach orzeka w składzie: 

a) jednego sędziego, 

b) trzech sędziów, 

c) trzech sędziów, chyba że ustawa stanowi inaczej.  

 

29) Wojewódzkich sądów administracyjnych jest: 

a) 15, 

b) 16, 

c) 17. 
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30) Według ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga 

kasacyjna służy: 

a) tylko od wyroków sądu pierwszej instancji, 

b) od wyroków i postanowień kończących postępowanie w sprawie, 

c) od wydanych przez sąd drugiej instancji prawomocnych wyroków lub 

postanowień w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania 

kończących postępowanie w sprawie.  

 

31) Według ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie 

wymaga sporządzenia przez adwokata lub radcę prawnego: 

a) skarga kasacyjna, 

b) zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, 

c) skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem sądu pierwszej 

instancji. 

 

32) Spółka cywilna jest podatnikiem: 

a) podatku dochodowego od osób prawnych, 

b) podatku dochodowego od osób fizycznych, 

c) podatku od towarów i usług. 

 

33) Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą 

odpowiadać solidarnie: 

a) wspólnicy do wysokości udziału w spółce, 

b) członkowie zarządu całym swym majątkiem, 

c) członkowie zarządu i rady nadzorczej całym swym majątkiem. 

 

34) Zobowiązanie podatkowe przedawnia się: 

a) z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 

płatności, 

b) z upływem 10 lat od terminu płatności podatku, 

c) z upływem 5 lat od terminu płatności podatku. 

 

35) Stawka VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wynosi: 

a) 7%, 

b) 0%, 

c) 22%. 

 

36) Według Konstytucji RP organem nadzoru nad działalnością gminną nie jest: 

a) wojewoda, 

b) Prezes Rady Ministrów, 

c) samorządowe kolegium odwoławcze.  
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Kazus z postępowania przed sądami administracyjnymi 

 

Stan faktyczny. 

Józef K. w dniu 9 stycznia 2009 r. nadał w polskim urzędzie pocztowym skargę na 

adres Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku na 

decyzję tego organu z 15 grudnia 2008 r. 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku skargę Józefa K. 

w dniu 2 lutego 2009 r. przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Gdańsku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. 

W odpowiedzi na skargę wskazał m.in., że na skutek podania Józefa K., w dniu 29 

grudnia 2008 r. zostało wydane postanowienie o wznowieniu postępowania 

zakończonego decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Gdańsku z 15 grudnia 2008 r. W związku z tym organ administracji 

wniósł o odrzucenie skargi, twierdząc, że skarga jest niedopuszczalna. 

Przesłane wraz ze skargą i odpowiedzią na skargę akta administracyjne potwierdzają, 

że istotnie Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w dniu 

29 grudnia 2008 r. na skutek podania skarżącego wznowił postępowanie zakończone 

swoją decyzją z 15 grudnia 2008 r. 

 

Polecenie. 

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny proszę zaprojektować postanowienie 

wojewódzkiego sądu administracyjnego o zawieszeniu postępowania. 

 

 

Kazus z postępowania administracyjnego 

 

Stan faktyczny. 

 

Prezydent Miasta Gdańska decyzją z 1 grudnia 2008 r. wymeldował Józefa K. z lokalu 

nr 1 przy ul. Sądowej 3 w Gdańsku, twierdząc, że nie przebywa on tam, gdyż od 

czterech lat mieszka w Berlinie. 

Decyzja o wymeldowaniu została doręczona Józefowi K. w dniu 11 grudnia 2008 r. 

Józef K. wniósł od tej decyzji odwołanie, nadając ją w polskiej placówce pocztowej 

operatora publicznego w dniu 30 grudnia 2008 r. (wtorek). 

 

Polecenie. 

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny proszę zaprojektować uzasadnienie organu 

administracji stwierdzające wniesienie odwołania z uchybieniem terminu. 
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TEST 

 

1) Według Kodeksu postępowania administracyjnego jeśli na postanowienie wydane 

w toku postępowania przysługuje zażalenie, to wnosi się je w terminie: 

a) 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, 

b) 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, 

c) 30 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. 

 

2) Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ 

administracji publicznej, do którego wniesiono podanie, jest niewłaściwy w 

sprawie, to: 

a) postanowieniem pozostawia podanie bez rozpoznania, 

b) postanowieniem stwierdza swoją niewłaściwość, 

c) postanowieniem przekazuje sprawę do organu właściwego. 

 

3) Stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego 

pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być: 

a) każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, 

b) jedynie adwokat, radca prawny a ponadto inna strona, jak również rodzice, 

małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną 

w stosunku przysposobienia, 

c) jedynie adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej 

także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem 

lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku 

zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, inna 

strona, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz 

osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. 

 

4) Według Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ odwoławczy, 

rozpoznający odwołanie uzna, że decyzja organu pierwszej instancji jest zgodna 

z prawem, może: 

a) oddalić odwołanie, 

b) utrzymać decyzję organu pierwszej instancji w mocy, 

c) odrzucić odwołanie. 

 

5) Według Kodeksu postępowania administracyjnego, zażalenie nie służy na 

postanowienie: 

a) o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, 

b) o wznowieniu postępowania, 

c) o podjęciu zawieszonego postępowania. 
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6) W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdza się nieważność 

decyzji administracyjnej jeżeli: 

a) dowody na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności 

faktyczne sprawy okazały się fałszywe, 

b) decyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją 

ostateczną, 

c) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. 

 

7) W świetle ustawy o samorządzie gminnym, organem nadzoru uprawnionym do 

wydania rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały 

organu gminy jest: 

a) samorządowe kolegium odwoławcze, 

b) wojewoda, 

c) minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

 

8) Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o przywróceniu 

terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia: 

a) organ administracji, który wydał zaskarżoną decyzję lub postanowienie, 

b) organ administracji właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia, 

c) sąd administracyjny. 

 

9) Zgodnie z prawem budowlanym, organem właściwym do rozpoznania odwołania 

od wydanej przez starostę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i 

udzielającej pozwolenia na budowę jest: 

a) wojewoda, 

b) samorządowe kolegium odwoławcze, 

c) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 

10) Trybunał Konstytucyjny orzeka w przedmiocie: 

a) odpowiedzialności konstytucyjnej, 

b) zgodności z Konstytucją ostatecznych decyzji administracyjnych, 

c) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych. 

 

11) Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym uprawnienie do wniesienia skargi do 

sądu administracyjnego na uchwałę podjętą przez organ gminy w sprawie z 

zakresu administracji publicznej nie przysługuje: 

a) wojewodzie, 

b) samorządowemu kolegium odwoławczemu, 

c) prokuratorowi. 
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12) Skutkiem stwierdzenia przez organ administracji I instancji, że postępowanie 

stało się bezprzedmiotowe jest: 

a) wydanie decyzji o umorzeniu postępowania, 

b) wydanie postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpoznania, 

c) wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania. 

 

13) W razie stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z konstytucją 

aktu prawnego na podstawie którego wydana został decyzja administracyjna 

organ administracji: 

a) wznawia z urzędu postępowanie administracyjne, 

b) stwierdza nieważność decyzji wydanej na podstawie niekonstytucyjnego 

aktu, 

c) wznawia postępowanie na wniosek strony. 

 

14) Jeśli dla danego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewidujący zabudowę mieszkaniową jednorodzinną to 

rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego na tym terenie wymaga: 

a) uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, 

b) uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę, 

c) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

15) Do źródeł prawa powszechnie obowiązującego w świetle Konstytucji RP należy: 

a) uchwała rady gminy o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

b) uchwała Rady Ministrów, 

c) zarządzenie Prezesa Rady Ministrów. 

 

16) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na: 

a) postanowienie o przywróceniu terminu do dokonania czynności 

procesowej, 

b) postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania, 

c) postanowienie o odrzuceniu skargi. 

 

17) Prokurator, który brał udział w postępowaniu administracyjnym może wnieść 

skargę na decyzję ostateczną wydaną w tym postępowaniu: 

a) w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu decyzji, 

b) w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia mu decyzji, 

c) w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

  



Konkurs na asystenta sędziego – zestaw 2 

Strona 11 z 84 

18) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd 

administracyjny może przeprowadzić uzupełniające postępowanie dowodowe: 

a) z zeznań świadków, 

b) z dokumentów, 

c) z oględzin. 

 

19) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym: 

a) z urzędu, jeżeli stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi 

wątpliwości, 

b) z urzędu, jeżeli zaskarżona decyzja wydana została przez organ 

niewłaściwy, 

c) na wniosek strony także w sytuacji gdy organ zawiadomiony o tym wniosku 

zażądał w terminie 14 dni przeprowadzenia rozprawy. 

 

20) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd 

umarza postępowanie: 

a) zawieszone z powodu śmierci strony, gdy przedmiot postępowania nie 

odnosił się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą 

zmarłego, jeżeli w ciągu roku od dnia zawieszenia nie zgłosili się następcy 

prawni zmarłej strony, 

b) zawieszone z powodu niewykonania przez skarżącego zarządzenia 

i niemożności nadania sprawie dalszego biegu, jeżeli wniosek o podjęcie 

postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia 

o zawieszeniu, 

c) zawieszone na zgodny wniosek stron po upływie trzech miesięcy od daty 

postanowienia o zawieszeniu, jeżeli w tym okresie żadna ze stron nie 

zgłosiła wniosku o podjęcie postępowania. 

 

21) Wojewódzki Sąd Administracyjny uzasadnia z urzędu: 

a) wszystkie wyroki uwzględniające skargi na bezczynność organów, 

b) wszystkie wyroki, 

c) wszystkie wyroki wydane na posiedzeniu niejawnym. 

 

22) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ 

administracji publicznej, który otrzymał skargę na wydaną przez siebie decyzję: 

a) bada zachowanie terminu do jej wniesienia i w przypadku uznania, że 

skarga została wniesiona z uchybieniem terminu może nie nadawać jej 

biegu, 

b) ma obowiązek przekazania sądowi skargi wraz z aktami i odpowiedzią na 

skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, 

c) ma obowiązek przekazania skargi w terminie jednego miesiąca od dnia 

jej wniesienia. 
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23) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

wniesienie skargi do sądu administracyjnego: 

a) skutkuje wstrzymaniem wykonania zaskarżonego aktu lub czynności bez 

konieczności wydania w tym przedmiocie postanowienia organu lub sądu, 

b) nie powoduje wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, 

c) obliguje organ administracji publicznej do wydania postanowienia o 

wstrzymaniu lub odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu. 

 

24) Na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi 

przysługuje: 

a) zażalenie przy sporządzeniu którego nie obowiązuje przymus adwokacki, 

b) zażalenie przy sporządzeniu którego obowiązuje przymus adwokacki, 

c) skarga kasacyjna. 

 

25) Stosownie do przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi wojewódzki sąd administracyjny może zmienić lub uchylić 

własne postanowienie: 

a) o odrzuceniu skargi z powodu braku wpisu sądowego, jeżeli po wniesieniu 

przez skarżącego środka zaskarżenia od tego postanowienia okaże się, że 

skarga została prawidłowo opłacona, 

b) niekończące postępowania w sprawie, ale wyłącznie takie, które nie 

podlega zaskarżeniu, 

c) niekończące postępowania wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby 

podlegało ono zaskarżeniu i było prawomocne. 

 

26) Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi od postanowienia referendarza sądowego o odmowie 

przyznania prawa pomocy przysługuje: 

a) sprzeciw, 

b) zażalenie 

c) odwołanie 

 

27) Na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi 

kasacyjnej przysługuje: 

a) zażalenie przy sporządzeniu którego nie obowiązuje przymus adwokacki, 

b) zażalenie przy sporządzeniu którego obowiązuje przymus adwokacki, 

c) skarga kasacyjna 

 

28) Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje: 

a) Minister Sprawiedliwości, 

b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
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29) Zasada zakazu reformationis in peuis w postępowaniu podatkowym podlega 

ograniczeniu w przypadku: 

a) gdy decyzja organu pierwszej instancji rażąco narusza prawo lub interes 

publiczny, 

b) gdy decyzja organu pierwszej instancji narusza przepisy prawa 

wspólnotowego mające bezpośrednie zastosowanie w sprawie, 

c) nie podlega ograniczeniu. 

 

30) Wniosek o interpretację indywidualną prawa podatkowego może dotyczyć: 

a) zaistniałego stanu faktycznego, 

b) zdarzeń przyszłych, 

c) zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. 

 

31) Podatek od towarów i usług w przypadku wielokrotnej sprzedaży tego samego 

towaru odprowadzany jest przez: 

a) pierwszego sprzedawcę, 

b) każdego kolejnego sprzedawcę, 

c) sprzedawcę dokonującego zbycia towaru na rzecz ostatecznego 

konsumenta. 

 

32) Ulga abolicyjna: 

a) przysługuje podatnikowi zgłaszającemu do opodatkowania dochód 

uzyskany ze źródła nieujawnionego w poprzednich latach, 

b) ustawy podatkowe nie przewidują takiej ulgi, 

c) przysługuje podatnikowi uzyskującemu dochody w państwie, z którym 

Rzeczpospolita Polska zawarła niekorzystną umowę o unikaniu 

podwójnego opodatkowania lub takiej umowy nie zawarła. 

 

33) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym: 

a) na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego zgodnie z własnym 

wyborem, 

b) na zasadach ogólnych, 

c) w formie podatku liniowego. 

 

34) Decyzja nieostateczna: 

a) podlega wykonaniu, chyba że organ wstrzyma jej wykonanie, 

b) podlega wykonaniu, 

c) podlega wykonaniu, o ile organ nadał jej rygor natychmiastowej 

wykonalności. 
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35) Spółka cywilna jest podatnikiem: 

a) podatku dochodowego od osób prawnych, 

b) podatku dochodowego od osób fizycznych, 

c) podatku od towarów i usług. 

 

36) Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą 

odpowiadać solidarnie: 

a) wspólnicy do wysokości udziału w spółce, 

b) członkowie zarządu całym swoim majątkiem, 

c) członkowie zarządu i rady nadzorcze całym swoim majątkiem. 
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Kazus 1 

 

Stan faktyczny sprawy: 

 

Marian P. wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Po 

wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w dniu 8 stycznia 2010 r. złożył wniosek o 

przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od 

kosztów sądowych. 

Ponieważ oświadczenie skarżącego zawarte we wniosku okazało się 

niewystarczające do oceny jego rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości 

płatniczych oraz stanu rodziny, referendarz sądowy wezwał do złożenia dokumentów 

źródłowych dotyczących powyższych okoliczności. 

Wezwanie zostało doręczone w dniu 10 lutego 2010 r. 

W zakreślonym terminie skarżący nie przedłożył żadnych dokumentów. 

 

Polecenie: Proszę zaprojektować uzasadnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego, które powinno zostać wydane w opisanym stanie faktycznym. 

 

Kazus 2 

 

Stan faktyczny sprawy: 

 

 Kazimierz T. wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku 

o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy K. odmawiającej 

ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę budowy domu 

jednorodzinnego na działce nr 23 przy ul. Kościuszki w K., podnosząc, że decyzja 

rażąco narusza prawo, a konkretnie uprawnienie właściciela nieruchomości do 

swobodnego korzystania z przedmiotu własności.  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 14 grudnia 2009r. – 

doręczoną Kazimierzowi T. w dniu 20 grudnia 2009r. odmówiło stwierdzenia 

nieważności wymienionej decyzji – argumentując, że decyzja ta nie narusza prawa, 

albowiem zamierzona inwestycja nie spełnia wymogów tzw. prawa dobrego 

sąsiedztwa w sytuacji, gdy zaplanowaną ją na terenie na którym znajdują się wyłącznie 

wielkopowierzchniowe magazyny i zakłady produkcyjne. W decyzji zawarto zgodne z 

przepisami kodeksu postępowania administracyjnego pouczenie o przysługujących 

stronie środkach odwoławczych. 

 W dniu 15 stycznia 2010r. Kazimierz T. złożył w siedzibie SKO pismo 

zatytułowane „zażalenie na decyzję z 14 grudnia 2009r.” - zawierające jedno zdanie: 

„nie zgadzam się z wymienioną decyzją i proszę o jej uchylenie”. 

 

Polecenie: Proszę zaprojektować uzasadnienie orzeczenia Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego, które powinno zostać wydane w opisanym stanie 

faktycznym. 
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TEST 

 

1. Według Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w 

pierwszej instancji służy stronie odwołanie, które wnosi się w terminie: 

a) 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, 

b) 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, 

c) 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

2. Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli podanie 

zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną organ administracji: 

a) zarządzeniem pozostawia podanie bez rozpoznania, 

b) postanowieniem stwierdza swoją niewłaściwość, 

c) postanowieniem odmawia wszczęcia postępowania. 

 

3. Stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego jeśli dowody, 

na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały 

się fałszywe: 

a) organ administracji wznawia postępowanie zakończone ostateczną 

decyzją administracyjną, 

b) organ administracji stwierdza nieważność wydanej w sprawie ostatecznej 

decyzji administracyjnej, 

c) organ administracji zawiadamia stronę o możliwości złożenia wniosku o 

zmianę wydanej w sprawie ostatecznej decyzji administracyjnej. 

 

4. Według Kodeksu postępowania administracyjnego, orzeczenie przez organ 

odwoławczy na niekorzyść strony odwołującej się jest możliwe: 

a) w każdym przypadku, gdy decyzja organu I instancji jest wadliwa, 

b) zawsze, gdy decyzja organu I instancji narusza interes innych stron 

postępowania, 

c) gdy decyzja organu I instancji rażąco narusza prawo. 

 

5. W rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego organem 

wyższego stopnia dla Marszałka województwa, o ile ustawa szczególna nie 

stanowi inaczej jest: 

a) Prezes Rady Ministrów, 

b) Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 

c) Wojewoda. 

 

6. Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego na niezałatwienie 

sprawy w terminie przez samorządowe kolegium odwoławcze służy stronie: 

a) zażalenie do Wojewody, 

b) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, 

c) skarga do sądu administracyjnego, nie wymagająca wcześniejszego 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 
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7. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi spory 

kompetencyjne i spory o właściwość należące do kompetencji sądów 

administracyjnych rozpatrują: 

a) wojewódzkie sądy administracyjne w I instancji według właściwości 

miejscowej, 

b) wyłącznie Naczelny Sąd Administracyjny, 

c) wojewódzkie sądy administracyjne wskazane zarządzeniem Prezesa NSA. 

 

8. Prokurator, który nie brał udziału w postępowaniu administracyjnym może wnieść 

skargę na decyzję ostateczną wydaną w tym postępowaniu: 

a) w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu decyzji, 

b) w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia mu decyzji, 

c) w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

9. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd 

administracyjny po upływie 3 lat od zawieszenia postępowanie przez sąd na 

zgodny wniosek stron: 

a) wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, 

b) wydaje postanowienie o podjęciu postępowania, 

c) wydaje postanowienie o kontynuacji zawieszenia postępowania na kolejne 

3 lata. 

 

10. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

postanowienia ogłoszone na rozprawie są uzasadniane na piśmie: 

a) w każdym przypadku, 

b) wyłącznie wtedy, gdy służy na nie zażalenie lub skarga kasacyjna, 

c) zawsze, gdy wniesie o to strona. 

 

11. Sąd administracyjny pierwszej lub drugiej instancji może wydać wyrok w 

składzie: 

a) 1, 3 lub 7 sędziów, 

b) zawsze 3 sędziów, 

c) 1, 3 lub 15 sędziów. 

 

12. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

przymus adwokacko – radcowski nie obowiązuje przy sporządzaniu 

następującego środka odwoławczego: 

a) skarga kasacyjna, 

b) zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do 

wniesienia skargi, 

c) zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej. 
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13. Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji – orzeczone przez wojewódzki sąd 

administracyjny na zawarty w skardze wniosek skarżącego zachowuje moc: 

a) do prawomocnego zakończenia sprawy, 

b) do wydania orzeczenia kończącego postępowanie w I instancji, 

c) do uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny – wskutek wniesienia 

skargi kasacyjnej. 

 

14. Postanowienie referendarza o odmowie przyznania prawa pomocy traci moc 

wskutek: 

a) uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny, 

b) udokumentowanej zmiany sytuacji majątkowej strony, 

c) wniesienia sprzeciwu przez stronę. 

 

15. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

wniesienie skargi do sądu administracyjnego: 

a) skutkuje wstrzymaniem wykonania zaskarżonego aktu lub czynności bez 

konieczności wydania w tym przedmiocie postanowienia organu lub sądu, 

b) nie powoduje wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, 

c) obliguje organ administracji publicznej do wydania postanowienia o 

wstrzymaniu lub odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu. 

 

16. Prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego powołuje: 

a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

17. Według przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd 

administracyjny: 

a) na którego obszarze właściwości zamieszkuje skarżący, 

b) na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji, którego 

działalność jest przedmiotem zaskarżenia, 

c) wskazany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości ustalającym 

właściwość sądów administracyjnych co do poszczególnych rodzajów 

spraw. 

 

18. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi od 

postanowienia referendarza sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy 

przysługuje: 

a) zażalenie do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, 

b) zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

c) sprzeciw do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. 
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19. Według ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga 

kasacyjna służy:  

a) tylko od wyroków sądu pierwszej instancji, 

b) od wyroków i postanowień kończących postępowanie w sprawie, 

c) od wydanych przez sąd drugiej instancji prawomocnych wyroków lub 

postanowień w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia 

postępowania kończących postępowanie w sprawie. 

 

20. Postępowanie w sprawach celnych prowadzone jest przez organy administracji 

w oparciu o przepisy: 

a) Wspólnotowego Kodeksu Celnego i kodeksu postępowania 

administracyjnego, 

b) ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Prawo celne i przepisów prawa 

wspólnotowego, 

c) Kodeksu celnego. 

 

21. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową 

międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało 

wydane prawomocne orzeczenie sądowe skutkuje: 

a) stwierdzeniem nieważności takiego orzeczenia z urzędu przez organ, który 

je wydał, 

b) utratą z mocy prawa ważności takiego orzeczenia, 

c) wznowieniem na wniosek strony postępowania zakończonego takim 

orzeczeniem. 

 

22. Zgodnie z przepisami Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej są: 

a) ratyfikowane umowy międzynarodowe, 

b) zarządzenia Prezydenta RP, 

c) uchwały Rady Ministrów. 

 

23. Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest: 

a) starosta, 

b) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 

c) wójt. 

 

24. Odwołanie od decyzji w sprawie warunków zabudowy rozpatruje: 

a) wojewoda, 

b) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 

c) samorządowe kolegium odwoławcze. 
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25. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga: 

a) uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, 

b) zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno – budowlanemu, 

c) zamieszczenia w projekcie budowlanym informacji (rysunku i opisu) 

projektanta. 

 

26. Decyzję o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego wzniesionego w warunkach 

samowoli budowlanej wydaje: 

a) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 

b) wójt, 

c) wojewoda, 

 

27. Czy dochód ze sprzedaży kradzionego samochodu: 

a) podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, 

b) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, 

c) nie podlega opodatkowaniu. 

 

28. Organami właściwymi w zakresie akcyzy są: 

a) naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, 

b) naczelnik urzędu celnego i dyrektora izby skarbowej, 

c) dyrektor urzędu kontroli skarbowej i dyrektor izby skarbowej. 

 

29. Wydatki na bieżący remont budynku: 

a) podlegają zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, 

b) nie mają wpływu na wysokość kosztów uzyskania przychodu, 

c) podlegają odpisom amortyzacyjnym, 

 

30. Stawki podatku od towarów i usług wynoszą: 

a) 22%, 7% i 0%, 

b) 23% i 8%, 

c) 23%, 8% i 0%. 

 

31. Linie elektroenergetyczne: 

a) podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, 

b) nie podlegają opodatkowaniu, 

c) podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, rolnym lub leśnym 

w zależności od miejsca lokalizacji. 

 

32. Interpretacje indywidualne w sprawie podatku od nieruchomości wydaje: 

a) Minister Finansów, 

b) dyrektor izby skarbowej właściwy miejscowo dla wnioskodawcy, 

c) wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta. 
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33. Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego przerywa: 

a) ogłoszenie upadłości lub zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym 

podatnik został zawiadomiony, 

b) wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzje dotyczącą tego 

zobowiązania lub ogłoszenie upadłości, 

c) ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania o przestępstwo 

skarbowe jeżeli podejrzenie jego popełnienia wiąże się z niewykonaniem 

tego zobowiązania podatkowego. 

 

34. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się: 

a) z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął 

termin płatności, 

b) z upływem 10 lat od terminu płatności podatku, 

c) z upływem 5 lat od terminu płatności podatku. 

 

35. Spółka cywilna jest podatnikiem: 

a) podatku dochodowego od osób prawnych, 

b) podatku dochodowego od osób fizycznych, 

c) podatku od towarów i usług. 

 

36. W przypadku, gdy w toku postępowania odwoławczego organ rozpatrujący 

odwołanie stwierdzi, że zobowiązanie podatkowe zostało określone w wysokości 

niższej, niż wynika to z przepisu prawa podatkowego: 

a) określa zobowiązanie w prawidłowej wysokości, 

b) zwraca sprawę organowi pierwszej instancji w celu dokonania wymiaru 

uzupełniającego, 

c) uchyla decyzję organu pierwszej instancji i przekazuje mu sprawę do 

ponownego rozpoznania. 
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Kazus 1 

 

Stan faktyczny sprawy: 

 

W dniu 19 października 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach 

wydał postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego w stosunku do Jana 

Nowaka w zakresie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 

2005. Postanowienie to zostało doręczone Janowi Nowakowi w dniu 24 października 

2011 r.  

Organ I instancji wydał decyzję określającą Janowi Nowakowi wysokość 

zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2005 w dniu 16 

stycznia 2012 r. – decyzję doręczono podatnikowi w dniu 20 stycznia 2012 r.  

W odwołaniu od tej decyzji Jan Nowak wniósł o jej uchylenie i podniósł, że w 

jego ocenie organ pierwszej instancji określił wysokość jego zobowiązania w podatku 

dochodowym od osób fizycznych za rok 2005 w nieprawidłowej wysokości, bowiem 

organ przyjął za wysoką podstawę opodatkowania. 

W wyniku rozpoznania wniesionego w terminie odwołania od powyższej decyzji 

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wydał stosowne orzeczenie. 

 

Polecenie: 

Sporządzić projekt rozstrzygnięcia Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku i zwięźle 

uzasadnić to orzeczenie. 

 

Kazus 2 

 

Stan faktyczny sprawy: 

 

Józef K. wniósł w dniu 15 lutego 2012r. za pośrednictwem Wojewody 

Lubelskiego - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na 

decyzję z dnia 19 sierpnia 2011r. utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji o 

wymeldowaniu go z pobytu stałego w Lublinie pod adresem ul. Warszawska 15. 

Skarżący wskazał, że wprawdzie faktycznie od 15 lat przebywa w Gdańsku, lecz 

uważa, że ma prawo zachować meldunek w mieszkaniu w Lublinie, którego jest 

właścicielem. Z akt administracyjnych nadesłanych przez Wojewodę Lubelskiego 

wynika, że zaskarżoną decyzję doręczono Józefowi K. w dniu 23 sierpnia 2012r.  

 

Polecenie: 

Proszę zaprojektować uzasadnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gdańsku, które powinno zostać wydane w opisanym stanie 

faktycznym. 
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TEST 

 

1. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu 

administracyjnego może być powołany, po spełnieniu pozostałych wymagań, ten 

kto ukończył: 

a. 30 lat życia,  

b. 35 lat życia,  

c. 40 lat życia.  

 

2. Zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów administracyjnych 

sprawuje: 

a. Kolegium NSA,  

b. Prezes NSA,  

c. Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA.  

 

3. W pierwszej instancji sprawy administracyjne rozstrzygają: 

a. 16 Wojewódzkich sądów administracyjnych,  

b. 49 Wojewódzkich sądów administracyjnych,  

c. 17 Wojewódzkich sądów administracyjnych.  

 

4. Regulamin wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego 

uchwala: 

a. Prezydent RP,  

b. Prezes NSA,  

c. Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA.  

 

5. Prezesa WSA powołuje: 

a. Prezes NSA,  

b. Prezydent RP,  

c. Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA.  

 

6. Hipoteka przymusowa powstaje na nieruchomości mającej urządzoną księgę 

wieczystą z chwilą: 

a. złożenia wniosku o wpis do właściwego sądu,  

b. dokonania wpisu do księgi wieczystej,  

c. uprawomocnienia się wpisu w księdze wieczystej.  

 

7. Zastaw skarbowy przysługuje:  

a. tylko Skarbowi Państwa,  

b. tylko jednostkom samorządu terytorialnego,  

c. Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego.  
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8. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie termin do 

wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, który wynosi: 

a. 7 dni,  

b. 14 dni,  

c. 30 dni. 

 

9. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o 

odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej (członka zarządu spółki za 

zobowiązania podatkowe spółki) jest organ podatkowy: 

a. właściwy dla tej osoby trzeciej (właściwość wyłączna),  

b. właściwy dla podatnika (właściwość wyłączna),  

c. właściwy dla tej osoby trzeciej lub dla podatnika (właściwość przemienna).  

 

10. Interpretacje Indywidualne w sprawie podatku od nieruchomości wydaje:  

a. Minister Finansów,  

b. Dyrektor Izby Skarbowej właściwy miejscowo dla wnioskodawcy,  

c. Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta.  

 

11. Sądy administracyjne wydają wyroki w składzie:  

a. 1, 3 lub 7 sędziów,  

b. 1, 3, 5 lub 7 sędziów,  

c. 1, 3, 7 lub 15.  

 

12. Od nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w 

ujawnionych źródłach pobiera się podatek dochodowy od osób fizycznych w 

wysokości:  

a. 32 %,  

b. 50 %,  

c. 75 %.  

 

13. Czy spółka komandytowa jest podatnikiem:  

a. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług i 

podatku od nieruchomości,  

b. podatku od towarów i usług i podatku od nieruchomości,  

c. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług.  

 

14. Dochód roczny osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, który 

przekroczył kwotę 85.528,- zł podlega opodatkowaniu:  

a. stawką liniową 19 %, 

b. stawką liniową 19 % lub w wysokości 14.839,02 zł plus 32 % od nadwyżki 

ponad kwotę 85.528,-zł,  

c. 14.839,02 zł plus 32 % od nadwyżki ponad kwotę 85.528,-zł.  
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15. Czy koszt zakupu nowego samochodu wykorzystywanego w prowadzonej 

działalności gospodarczej:  

a. podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy 

amortyzacyjne,  

b. nie jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów,  

c. podlega w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku jego 

nabycia.  

 

16. Łączne zobowiązanie podatkowe może dotyczyć zobowiązań w podatkach:  

a. dochodowym i od towarów i usług,  

b. od towarów i usług i akcyzowym,  

c. rolnym i od nieruchomości.  

 

17. Wojewódzki Sąd Administracyjny:  

a. może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji z urzędu lub na wniosek 

strony skarżącej,  

b. nie wydaje orzeczenia w sprawie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, 

gdyż skutek taki wywołuje samo wniesienie skargi do sądu,  

c. może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji na wniosek strony skarżącej.  

 

18. Spór o właściwość między jednostkami samorządu terytorialnego i organami 

administracji rzędowej rozstrzyga:  

a. NSA,  

b. WSA,  

c. Trybunał Konstytucyjny.  

 

19. Postępowanie mediacyjne może być przeprowadzone:  

a. na zgodny wniosek organu i skarżącego,  

b. na wniosek organu lub skarżącego,  

c. na wniosek organu lub skarżącego, a także mimo braku wniosku stron.  

 

20. Postepowanie uproszczone może być prowadzone:  

a. wyłącznie gdy decyzja jest dotknięta wadą nieważności,  

b. wyłącznie gdy strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w 

tym trybie, a żadna z pozostałych stron nie zażąda przeprowadzenia rozprawy,  

c. gdy decyzja jest dotknięta wadą nieważności lub strona zgłosi wniosek o 

skierowanie sprawy do rozpoznania w tym trybie, a żadna z pozostałych stron 

nie zażąda przeprowadzenia rozprawy.  

 

21. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym, Sąd administracyjny; 

a. może zawiesić postępowanie z urzędu lub na wniosek stron,  

b. może zawiesić postępowanie jedynie na wniosek skarżącego,  

c. zawiesza postępowanie z urzędu. 
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22. Sąd uwzględniając skargę na bezczynność organu:  

a. może orzec z urzędu lub na wniosek strony o wymierzeniu grzywny,  

b. nie może orzec o wymierzeniu grzywny,  

c. orzeka z urzędu o wymierzeniu grzywny.  

 

23. Doradca podatkowy:  

a. może sporządzić skargę kasacyjną w sprawie celnej i w sprawie egzekucji 

administracyjnej związanej z obowiązkiem celnym  

b. nie może sporządzić skargi kasacyjnej w sprawie celnej i w sprawie egzekucji 

administracyjnej związanej z obowiązkiem celnym,  

c. może sporządzić skargę kasacyjną w sprawie celnej ale nie w sprawie 

egzekucji administracyjnej związanej z obowiązkiem celnym.  

 

24. Organami właściwymi w zakresie akcyzy są:  

a. Naczelnik Urzędu Celnego i Dyrektor Izby Celnej,  

b. Naczelnik Urzędu Celnego i Dyrektor Izby Skarbowej,  

c. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej i Dyrektor Izby Skarbowej.  

 

25. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane dla uzyskania pozwolenia na 

budowę domu jednorodzinnego na terenie objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego niezbędne jest przedłożenie:  

a. decyzji o warunkach zabudowy potwierdzającej zgodność inwestycji z planem,  

b. aktu własności nieruchomości, na której planowana jest inwestycja,  

c. Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

 

26. Nie jest możliwe uwzględnienie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeśli:  

a. nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej,  

b. wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, 

c. wnioskodawca nie złoży zaświadczenia o braku zaległości podatkowych.  

 

27. W przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały rady gminy, zgodnie z 

ustawą o samorządzie gminnym wojewoda może:  

a. wystąpić do Sądu Najwyższego o unieważnienie uchwały,  

b. wydać rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały,  

c. wydać zarządzenie o rozwiązaniu rady gminy.  

 

28. Organem odwoławczym od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego ustalającej w 

wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego wysokość długu celnego i wysokość 

należnego podatku od towarów i usług jest:  

a. Dyrektor Izby Celnej,  

b. Dyrektor Izby Skarbowej,  

c. Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów.  
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29. Nieruchomość nie może zostać wywłaszczona na rzecz:  

a. Skarbu Państwa,  

b. powiatu,  

c. byłego właściciela, który utracił w przeszłości własność nieruchomości 

niezgodnie z prawem.  

 

30. Sądem właściwym do rozpatrzenia skargi na decyzję odmawiającą dostępu do 

informacji publicznej jest.  

a. Wojewódzki Sąd Administracyjny,  

b. Sąd Okręgowy,  

c. Sąd Najwyższy.  

 

31. Jeśli obiekt budowlany został wzniesiony bez wymaganego pozwolenia na budowę 

organ nadzoru budowlanego na podstawie przepisów Prawa budowlanego:  

a. zawsze nakazuje jego rozbiórkę,  

b. legalizuje obiekt, jeśli rozbiórka byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, 

c. może zalegalizować obiekt, jeśli budowa jest zgodna z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego i przepisami techniczno-budowlanymi.  

 

32. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym nieważność uchwały rady 

gminy może zostać stwierdzona przez sąd administracyjny:  

a. wskutek skargi osoby, której interes prawny uchwała naruszyła,  

b. wskutek wniosku właściwego prezydenta (burmistrza, wójta),  

c. z urzędu w razie rażącego naruszenia prawa.  

 

33. Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 

wznawia postępowanie zakończone ostateczną decyzją administracyjną w 

przypadku:  

a. stwierdzenia rażącego naruszenia prawa przez tę decyzję,  

b. stwierdzenia, że decyzja została skierowana do osoby nie będącej stroną w 

sprawie,  

c. gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe 

dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał 

decyzję.  

 

34. Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego termin do 

wniesienia zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania 

administracyjnego liczony od dnia doręczenia zaskarżonego postanowienia 

wynosi:  

a. 14 dni,  

b. 7 dni,  

c. 30 dni.  
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35. Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku 

wniesienia odwołania po upływie ustawowego terminu:  

a. organ, który wydał zaskarżoną decyzję odrzuca odwołanie w drodze decyzji,  

b. organ odwoławczy stwierdza postanowieniem wniesienie odwołania po 

upływie terminu,  

c. organ odwoławczy pozostawia odwołania bez rozpatrzenia informując o tym 

na piśmie odwołującego się.  

 

36. Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej 

w pierwszej instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze przysługuje:  

a. odwołanie,  

b. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,  

c. skarga do sądu administracyjnego.  
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Kazus 1:  

 

Stan faktyczny sprawy: 

 

Józefowi K. doręczono w dniu 12 października 2012 r. decyzję administracyjną 

Prezydenta Miasta G. o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę domu 

jednorodzinnego. Odwołanie od niej do Wojewody P. – za pośrednictwem organu I 

instancji Józef K. nadał w urzędzie pocztowym w dniu 27 października 2012 r.  

 

Polecenie: 

Proszę zaprojektować właściwe orzeczenie (zawierające elementy wymagane 

przepisami procedury administracyjnej).  

 

 

Kazus 2:  

 

Stan faktyczny sprawy: 

 

Jan N. z zawodu spawacz, w sporządzonej osobiście skardze kasacyjnej z dnia 

20 sierpnia 2012 r. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 

dnia 15 maja 2012 r. doręczonego osobiście skarżącemu w dniu 12 lipca 2012 r., 

zawarł jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej.  

 

Polecenie: 

Proszę zaproponować projekt rozstrzygnięcia sądu (zawierający elementy wymagane 

przepisami procedury sądowo-administracyjnej).  



Konkurs na asystenta sędziego – zestaw 5 

Strona 30 z 84 

TEST 

 

1. W świetle ustawy o samorządzie gminnym, organem nadzoru uprawnionym do 

wydania rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały 

organu gminy jest: 

a) samorządowe kolegium odwoławcze, 

b) wojewoda  

c) minister właściwy do spraw administracji publicznej 

 

2. Jeśli dla danego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewidujący zabudowę mieszkaniową jednorodzinną to 

rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego na tym terenie wymaga: 

a) uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, 

b) uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę, 

c) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

3. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

wydanie wyroku uchylającego zaskarżony akt lub czynność:  

a) skutkuje wstrzymaniem skutków prawnych aktu lub czynności, chyba że sąd 

postanowi inaczej,  

b) nie powoduje wstrzymania skutków prawnych aktu lub czynności, chyba że 

sąd postanowi inaczej,  

c) obliguje organ administracji publicznej do wydania postanowienia o 

wstrzymaniu lub odmowie wstrzymania skutków prawnych zaskarżonego aktu 

do czasu uprawomocnienia się wyroku. 

 

4. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi od postanowienia referendarza sądowego o odmowie 

przyznania prawa pomocy przysługuje: 

a) sprzeciw,  

b) zażalenie, 

c) skarga.  

 

5. W rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego organem 

wyższego stopnia dla Marszałka województwa, o ile ustawa szczególna nie 

stanowi inaczej jest: 

a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

b) Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  

c) Wojewoda. 
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6. Prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego powołuje: 

a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

7. Asesora wojewódzkiego sądu administracyjnego powołuje: 

a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) Krajowa Rada Sądownictwa,  

c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

8. Postępowanie w sprawach celnych prowadzone jest przez organy administracji w 

oparciu o przepisy: 

a) Wspólnotowego Kodeksu Celnego i kodeksu postępowania 

administracyjnego, 

b) ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Prawo celne i przepisów prawa 

wspólnotowego,  

c) Kodeksu celnego. 

 

9. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego spór o właściwość między 

wojewodami rozstrzyga:  

a) NSA,  

b) WSA,  

c) Minister właściwy do spraw administracji publicznej.  

 

10.  Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej 

w pierwszej instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze przysługuje:  

a) odwołanie,  

b) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,  

c) skarga do sądu administracyjnego.  

 

11.  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi referendarz sądowy jest uprawniony do:  

a) orzekania o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji, 

b) stwierdzania prawomocności wyroku wojewódzkiego sądu 

administracyjnego,  

c) wydania zarządzenia o skierowaniu sprawy do postępowania 

uproszczonego.  

 

12. W razie stwierdzenia, że w sprawie zakończonej wyrokiem wojewódzkiego sądu 

administracyjnego zachodziła nieważność postępowania sąd ten:  

a) uchyla wyrok z urzędu i rozpoznaje sprawę ponownie, 

b) przekazuje sprawę do NSA wskazując przyczyny nieważności postępowania, 

c) w razie wniesienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarżony wyrok i ponownie 

rozpoznaje sprawę.  
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13. Od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu wniosku 

o wyłączenie sądu:  

a) przysługuje zażalenie do NSA, 

b) przysługuje sprzeciw, 

c) nie przysługuje środek odwoławczy.  

 

14. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego wniesienie 

żądania do organu administracji przez osobę nie będącą stroną skutkuje: 

a) odmową wszczęcia postępowania,  

b) pozostawieniem żądania bez rozpoznania, 

c) odmową uwzględnienia żądania. 

 

15. Według Kodeksu postępowania administracyjnego, zażalenie nie służy na 

postanowienie: 

a) o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, 

b) o wznowieniu postępowania,  

c) o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania. 

 

16. Zgodnie z przepisami Konstytucji RP kadencja Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego wynosi: 

a) 5 lat, 

b) 4 lata,  

c) 6 lat.  

 

17.  Podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera się od podstawy jego obliczenia 

według następującej skali: 

a) 18% do kwoty 85.528,-zł minus kwota zmniejszająca podatek, - 15.395,04-zł 

+ 32% nadwyżki ponad 85.528,-zł minus kwota zmniejszająca podatek, 

b) 19% do kwoty 85.528,-zł minus kwota zmniejszająca podatek, - 15.395,04-zł 

+ 33% nadwyżki ponad 85.528,-zł minus kwota zmniejszająca podatek, 

c) 18% do kwoty 85.528,-zł minus kwota zmniejszająca podatek, - 15.395,04-zł 

+ 32% nadwyżki ponad 85.528,-zł minus kwota zmniejszająca podatek, - 

42.764,- zł + 45% nadwyżki ponad 171.056,-zł. 

 

18.  Wyłączenie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania stosuje się: 

a) jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez 

podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 200.000,- 

zł, a w przypadku podatków, które nie są rozliczane okresowo - jeżeli korzyść 

podatkowa z tytułu czynności nie przekracza 200.000,- zł, 

b) do podatku od towarów i usług oraz do opłat i niepodatkowych należności 

budżetowych,  

c) do podatku akcyzowego. 
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19. Za zaległości podatkowe spółki powstałe w czasie likwidacji: 

a) nikt nie odpowiada, 

b) odpowiadają wszyscy likwidatorzy spółki, 

c) odpowiadają likwidatorzy spółki, z wyjątkiem likwidatorów ustanowionych 

przez sąd.  

 

20. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę 

stosuje się w przypadku spełnienia następujących warunków: 

a) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 3 

miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości 

podatkowej w ciągu 14 dni od dnia złożenia korekty, 

b) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 12 

miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości 

podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, 

c) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 

miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości 

podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.  

 

21. Zapłata podatku może nastąpić także przez inne osoby niż podatnik. Tymi 

osobami mogą być: 

a) małżonek podatnika, jego zstępni, wstępni, rodzeństwo, zstępni i wstępni 

rodzeństwa, bez względu na wysokość podatku, 

b) aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu 

skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub 

zastawem skarbowym,  

c) inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 5.000,-zł. 

 

22. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej adwokat, radca prawny lub doradca 

podatkowy, któremu mocodawca wypowiedział stosunek pełnomocnictwa: 

a) jest obowiązany działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie od 

wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku 

b) jest obowiązany działać za stronę jeszcze przez cztery tygodnie od 

wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku lub 

ustanowi nowego pełnomocnika, 

c) nie jest obowiązany dalej działać za stronę.  
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23. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej organizacja społeczna w sprawie 

dotyczącej innej osoby: 

a) może za jej zgodą, występować z żądaniem wszczęcia postępowania 

administracyjnego oraz dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli 

jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym 

interes publiczny,  

b) może za jej zgodą, występować z żądaniem wszczęcia postępowania 

administracyjnego oraz dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, gdy 

przemawia za tym interes publiczny i osobisty tej osoby, 

c) nie może występować z żądaniem wszczęcia postępowania 

administracyjnego oraz dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu. 

 

24. Jeżeli przedmiotem skargi do sądu jest postanowienie organu kończące 

postępowanie, a strona złoży wniosek o rozpoznanie jej na rozprawie, to sąd: 

a) jest zobowiązany do przekazania jej do rozpoznania na rozprawie, 

b) jest zobowiązany rozpoznać ją w trybie uproszczonym, 

c) może przekazać ją do rozpoznania na rozprawie. 

 

25. Referendarz sądowy przekazuje wniosek o przyznanie prawa pomocy do 

rozpoznania sądowi gdy: 

a) wartość przedmiotu sprawy jest wyższa niż 100.000,-zł,  

b) strona złoży taki wniosek ,  

c) występuje oczywista bezzasadność skargi.  

 

26. Dowód z przesłuchania świadka sąd administracyjny może przeprowadzić:  

a) jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia wątpliwości i nie spowoduje 

nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawi,  

b) jeżeli strona nie mogła skorzystać z takiego dowodu w postępowaniu 

administracyjnym,  

c) sąd nie może przeprowadzić takiego dowodu.  

 

27. Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ 

administracji publicznej, do którego wniesiono podanie, jest niewłaściwy w 

sprawie, to: 

a) postanowieniem, na które służy zażalenie, pozostawia podanie bez 

rozpoznania, 

b) przekazuje sprawę do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym 

wnoszącego podanie,  

c) przekazuje sprawę do organu właściwego postanowieniem, na które służy 

zażalenie. 
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28. Prokurator, który brał udział w postępowaniu administracyjnym może wnieść 

skargę na decyzję ostateczną wydaną w tym postępowaniu: 

a) w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu decyzji,  

b) w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia mu decyzji, 

c) w terminie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji. 

 

29. Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 

wznawia postępowanie zakończone ostateczną decyzją administracyjną, jeżeli: 

a) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,  

b) decyzja rażąco narusza prawo, 

c) decyzja została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie. 

 

30. Zgodnie z przepisami Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej są: 

a) uchwały Rady Ministrów, 

b) zarządzenia Prezydenta RP, 

c) ratyfikowane umowy międzynarodowe 

 

31. Pełnomocnictwo ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw w 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi: 

a) obejmuje umocowanie do wniesienia skargi o wznowienie postępowania, 

gdy wynika to z treści pełnomocnictwa, 

b) nie obejmuje umocowania do wniesienia skargi o wznowienie postępowania, 

c) obejmuje z samego prawa umocowanie do wniesienia skargi o wznowienie 

postępowania. 

 

32. Organ, który uwzględnił skargę we własnym zakresie: 

a) zawsze przekazuje skargę sądowi wraz kompletnymi aktami sprawy i 

odpowiedzią na skargę,  

b) przekazuje skargę i akta sprawy wyłącznie na żądanie sądu; 

c) nie przekazuje skargi i akt sprawy sądowi administracyjnemu.  

 

33. Według ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na 

postanowienie wojewódzkiego sadu administracyjnego o odrzuceniu skargi z 

powodu nieuiszczenia wpisu sądowego przysługuje:  

a) skarga kasacyjna,  

b) zażalenie,  

c) sprzeciw. 

 

34. Umarzając postępowanie administracyjne w całości albo w części, organ 

administracji publicznej stosując k.p.a.: 

a) zawiadamia strony pismem, 

b) wydaje postanowienie, 

c) wydaje decyzję. 
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35. Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania: 

a) powoduje nieważność decyzji, 

b) powoduje bezskuteczność decyzji, 

c) nie może zaszkodzić stronie, która się zastosowała do tego pouczenia.  

 

36. Na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o utrzymaniu w mocy 

sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego w zakresie prawa pomocy, 

przysługuje: 

a) zażalenie, 

b) skarga kasacyjna, 

c) nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. 
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Kazus 1. 

 

Stan faktyczny sprawy: 

 

Prezydent Miasta Gdańska decyzją z dnia 15 maja 2016 r., wydaną na wniosek 

Jana Nowaka, ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 187, położonej w Gdańsku przy 

ul. Warszawskiej. Od decyzji tej nie zostało wniesione odwołanie.  

 

W dniu 20 marca 2017 r. Maria Kowalska - właścicielka sąsiedniej nieruchomości, 

wniosła podanie o wznowienie postępowania zakończonego powyższą decyzją. 

Wskazała, że nie brała udziału w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków 

zabudowy, mimo że jej interes prawny jest oczywisty. O wydaniu decyzji dowiedziała 

się od inwestora dopiero w momencie rozpoczęcia robót budowalnych, co miało 

miejsce w dniu 10 lutego 2017 r.  

 

Prezydent Miasta Gdańska postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2017 r. wznowił, na 

wniosek Marii Kowalskiej, postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej 

decyzją z dnia 15 maja 2016 r. Postanowienie zostało doręczone stronom w dniu 10 

kwietnia 2017 r.  

 

Jan Nowak w dniu 15 kwietnia 2017 r. wniósł na powyższe postanowienie 

zażalenie, w którym zarzucił, że podanie o wznowienie postępowania zostało złożone 

z uchybieniem terminu. Zażalenie zostało wniesione do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.  

 

Polecenie: 

Proszę zaprojektować rozstrzygnięcie (wraz z uzasadnieniem) Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego, które powinno zostać wydane w opisanym stanie 

faktycznym. 
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Kazus 2. 

 

Stan faktyczny sprawy: 

 

Prezydent Miasta Gdańska decyzją z dnia 5 stycznia 2017 r. orzekł o przyznaniu 

Jerzemu Wolskiemu świadczenia wychowawczego od 1 stycznia 2017r. na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Decyzję odebrała w urzędzie pocztowym w dniu 10 stycznia 

2017r. Janina Wolska, żona Jerzego Wolskiego. W piśmie z dnia 3 lutego 2017 r., 

skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem 

Prezydenta poinformowała ona, że Jerzy Wolski zmarł 30 grudnia 2016r.  

 

Do skargi dołączono akt zgonu Jerzego Wolskiego.  

 

Polecenie: 

Proszę wskazać czynności, jakie powinny wykonać organy administracji w tej 

sytuacji, w szczególności proszę zaprojektować orzeczenie (wraz z uzasadnieniem), 

które powinno zostać wydane w opisanych okolicznościach.  
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TEST 

 

1. W świetle ustawy o samorządzie gminnym, organem nadzoru uprawnionym 

do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały 

organu gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest: 

a) samorządowe kolegium odwoławcze, 

b) wojewoda, 

c) minister właściwy do spraw administracji publicznej 

 

2. Zapłata podatku może nastąpić także przez inne osoby niż podatnik. Tymi 

osobami mogą być: 

a) małżonek podatnika, jego zstępni, wstępni, rodzeństwo, zstępni i wstępni 

rodzeństwa, bez względu na wysokość podatku, 

b) aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu 

skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub 

zastawem skarbowym, 

c) inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 5.000 zł. 

 

3. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

wydanie wyroku uchylającego zaskarżony akt lub czynność:  

a) skutkuje wstrzymaniem skutków prawnych aktu lub czynności, chyba że sąd 

postanowi inaczej,  

b) nie powoduje wstrzymania skutków prawnych aktu lub czynności, chyba że 

sąd postanowi inaczej, 

c) obliguje organ administracji publicznej do wydania postanowienia 

o wstrzymaniu lub odmowie wstrzymania skutków prawnych zaskarżonego 

aktu do czasu uprawomocnienia się wyroku. 

 

4. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi od postanowienia referendarza sądowego o odmowie 

przyznania prawa pomocy przysługuje: 

a) sprzeciw,  

b) zażalenie, 

c) skarga.  

5. W rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego organem 

wyższego stopnia dla marszałka województwa, o ile ustawa szczególna nie 

stanowi inaczej jest: 

a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,  

b) Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  

c) Wojewoda. 
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6. Prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego powołuje: 

a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,  

b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) Krajowa Rada Sądownictwa. 

 

7. Asesora wojewódzkiego sądu administracyjnego powołuje: 

a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) Krajowa Rada Sądownictwa,  

c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

8. Sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym orzeka w składzie; 

a) jednego sędziego lub trzech sędziów, 

b) tylko jednego sędziego, 

c) tylko w składzie trzech sędziów. 

 

9. Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej 

w pierwszej instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze przysługuje: 

a) odwołanie, 

b) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarga do sądu 

administracyjnego,  

c) sprzeciw do sądu administracyjnego.  

 

10. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi referendarz sądowy jest uprawniony do:  

a) orzekania o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji,  

b) stwierdzania prawomocności wyroku wojewódzkiego sądu 

administracyjnego,  

c) wydania zarządzenia o skierowaniu sprawy do postępowania 

uproszczonego. 

 

11. W razie stwierdzenia, że w sprawie zakończonej wyrokiem wojewódzkiego sądu 

administracyjnego zachodziła nieważność postępowania sąd ten:  

a) uchyla wyrok z urzędu i rozpoznaje sprawę ponownie,  

b) przekazuje sprawę do NSA wskazując przyczyny nieważności 

postępowania,  

c) w razie wniesienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarżony wyrok i ponownie 

rozpoznaje sprawę.  

 

12. Od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu wniosku 

o wyłączenie sądu: 

a) przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego,  

b) przysługuje sprzeciw,  

c) nie przysługuje środek odwoławczy.  
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13.  Według Kodeksu postępowania administracyjnego, zażalenie nie służy na 

postanowienie: 

a) o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, 

b) o wznowieniu postępowania,  

c) o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania. 

 

14. Zgodnie z przepisami Konstytucji RP kadencja Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego trwa: 

a) 5 lat, 

b) 4 lata,  

c) 6 lat.  

 

15.  Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej adwokat, radca prawny lub doradca 

podatkowy, któremu mocodawca wypowiedział stosunek pełnomocnictwa: 

a) jest obowiązany działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie od 

wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku, 

b) jest obowiązany działać za stronę jeszcze przez cztery tygodnie od 

wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku lub 

ustanowi nowego pełnomocnika, 

c) nie jest obowiązany dalej działać za stronę.  

 

16.  Referendarz sądowy przekazuje wniosek o przyznanie prawa pomocy do 

rozpoznania sądowi, gdy: 

a) wartość przedmiotu sprawy jest wyższa niż 100.000 zł,  

b) strona złoży wniosek o przekazanie,  

c) występuje oczywista bezzasadność skargi.  

 

17. Dowód z opinii biegłego sąd administracyjny może przeprowadzić:  

a) jeżeli wiedza specjalna jest niezbędna dla wyjaśnienia istotnych wątpliwości 

występujących w sprawie,  

b) jeżeli strona nie mogła skorzystać z takiego dowodu w postępowaniu 

administracyjnym a wiedza specjalna jest niezbędna dla wyjaśnienia 

istotnych wątpliwości występujących w sprawie,  

c) sąd nie może przeprowadzić takiego dowodu.  

 

18.  Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ 

administracji publicznej, do którego wniesiono podanie, jest niewłaściwy w 

sprawie, to: 

a) postanowieniem, na które służy zażalenie, pozostawia podanie bez 

rozpoznania, 

b) przekazuje sprawę do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie 

o tym wnoszącego podanie,  

c) przekazuje sprawę do organu właściwego postanowieniem, na które służy 

zażalenie. 
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19. Prokurator, który nie brał udziału w postępowaniu administracyjnym może wnieść 

skargę na decyzję ostateczną wydaną w tym postępowaniu: 

a) w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu decyzji,  

b) w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia decyzji stronie, 

c) w terminie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji.  

 

20. Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 

wznawia postępowanie zakończone ostateczną decyzją administracyjną, jeżeli: 

a) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,  

b) decyzja rażąco narusza prawo, 

c) decyzja została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie. 

 

21. Zgodnie z przepisami Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej są: 

a) uchwały Rady Ministrów, 

b) zarządzenia Prezydenta RP, 

c) ratyfikowane umowy międzynarodowe.  

 

22. Według ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi z 

powodu braku naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia wnoszącego 

skargę na uchwałę przysługuje:  

a) skarga kasacyjna, 

b) zażalenie,  

c) sprzeciw. 

 

23. Umarzając postępowanie administracyjne w całości albo w części, organ 

administracji publicznej stosując k.p.a.: 

a) zawiadamia strony pismem, 

b) wydaje postanowienie, 

c) wydaje decyzję.  

 

24. Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania: 

a) powoduje nieważność decyzji; 

b) powoduje bezskuteczność decyzji; 

c) nie może zaszkodzić stronie, która się zastosowała do tego pouczenia. 

  

25. Na postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego odmawiające 

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania przysługuje: 

a) zażalenie,  

b) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,  

c) skarga do sądu administracyjnego. 
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26. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa 

podatkowego: 

a) regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych,  

b) regulujące zasady udzielania ulg podatkowych, 

c) regulujące kwestie dotyczące wspólnotowej dostawy towarów i usług oraz 

wspólnotowego nabycia towarów i usług. 

 

27. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku 

braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lokalizację 

inwestycji celu publicznego ustala się w drodze: 

a) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

b) decyzji o pozwoleniu na budowę, 

c) uchwały radu gminy o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

28. W postępowaniu uproszczonym sąd administracyjny rozpoznać może skargę na:  

a) decyzję w sprawie z zakresu pomocy społecznej,  

b) decyzję uchylającą decyzję organu I instancji i przekazującą sprawę 

do ponownego rozpatrzenia, 

c) bezczynność organu.  

 

29. Sprzeciw do sądu administracyjnego przysługuje od wydanej na podstawie 

Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji: 

a) umarzającej postępowanie administracyjne,  

b) stwierdzającej bezczynność organu,  

c) uchylającej decyzję organu I instancji i przekazującej sprawę do ponownego 

rozpatrzenia. 

 

30. Skarga kasacyjna nie przysługuje od wyroku: 

a) uwzględniającego sprzeciw od wydanej na podstawie Kodeksu 

postępowania administracyjnego decyzji uchylającej decyzję organu I 

instancji i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia,  

b) uwzględniającego skargę na bezczynność organu,  

c) uwzględniającego skargę na decyzję dotyczącą należności pieniężnej 

niższej niż 1000 zł.  

 

31. Wniesienie skargi na bezczynność organu w sprawie prowadzonej na podstawie 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego powinno poprzedzać 

wniesienie:  

a) zażalenia,  

b) ponaglenia,  

c) wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  
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32. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargi kasacyjne:  

a) zawsze na rozprawie,  

b) na posiedzeniu niejawnym zawsze, gdy sąd I instancji orzekał w trybie 

uproszczonym, 

c) na posiedzeniu niejawnym, jeśli przedmiotem zaskarżenia jest 

postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego kończące 

postępowanie w sprawie.  

 

33. Wydając decyzję organ podatkowy ustala jednocześnie dodatkowe zobowiązanie 

podatkowe: 

a) gdy określa zobowiązanie w kwocie powyżej 1.000.000 zł,  

b) gdy stosuje w tej decyzji środki ograniczające umowne korzyści,  

c) gdy sąd powszechny prawomocnie orzekł o popełnieniu przez podatnika 

przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.  

 

34. Według przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny: 

a) wskazany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości ustalającym 

właściwość sądów administracyjnych, 

b) na obszarze właściwości którego ma siedzibę organ administracji, którego 

działalność jest przedmiotem skargi,  

c) na obszarze właściwości którego zamieszkuje skarżący.  

 

35. Organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu 

podatkowego zeznania, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 

w roku podatkowym, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej  

a) z dniem 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym, 

b) z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym,  

c) z dniem 1 lutego roku następującego po roku podatkowym. 

 

36. Na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi 

kasacyjnej przysługuje:  

a) skarga kasacyjna,  

b) sprzeciw, 

c) zażalenie.  
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Proszę wybrać do rozwiązania jeden z poniższych kazusów: 

 

I. Wojewoda Pomorski uchylił decyzję Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 23 sierpnia 

2018 r. w przedmiocie zameldowania Józefa Kowalskiego na pobyt stały w Sopocie 

przy ul. Wiatrów Północnych 5/6 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia 

organowi I instancji. W uzasadnieniu wskazano, że konieczne jest przeprowadzenie 

szeregu dowodów na okoliczność zamieszkania Józefa Kowalskiego. Decyzja 

zawierała prawidłowe pouczenie o środkach odwoławczych. Decyzję doręczono 

Józefowi Kowalskiemu w dniu 25 sierpnia 2018 r. W dniu 24 września 2018 r. Józef 

Kowalski wniósł za pośrednictwem Wojewody kierowane do WSA pismo zatytułowane 

„skarga”, w którym wskazał, że zamieszkuje pod wskazanym adresem i powinien tam 

zostać zameldowany. Wojewoda przekazał pismo Józefa Kowalskiego wraz ze swą 

odpowiedzią na nie do sądu.  

 

 

Proszę zaprojektować właściwe orzeczenie, jakie powinien wydać w tej sytuacji 

sąd I instancji.  

 

 

 

II. Emilia Kowalska uzyskała na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 

6 września 2018 r. prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł 

na swego syna Filipa Kowalskiego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+) na okres od dnia 

1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019r. Odbierając decyzję w urzędzie 

7 września 2018 r. podpisała oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wniesienia 

odwołania. Wniosek o przyznanie takiego świadczenia złożył także jej mąż Feliks 

Kowalski nie wiedząc o tym, że już wcześniej taki wniosek złożyła jego małżonka. 

Decyzją z dnia 18 września 2018 r. jego wniosek uwzględniono i Prezydent Miasta 

Gdyni przyznał mu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł. na syna Filipa 

Kowalskiego na okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.  

Po ujawnieniu faktu pobierania podwójnego świadczenia przez rodzinę Emilii i 

Feliksa Kowalskich organ administracji zwrócił się do organu wyższego stopnia o 

podjęcie niezbędnych działań w celu usunięcia niezgodności z prawem zaistniałej 

sytuacji. 

 

 

Proszę zaprojektować orzeczenie (wraz z uzasadnieniem,) które powinien 

w okolicznościach sprawy wydać organ wyższego stopnia.
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TEST 

 

1) W świetle ustawy o samorządzie gminnym, sąd administracyjny uznając, że 

zaskarżona uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego jest sprzeczna z prawem:  

a) stwierdza nieważność uchwały bez względu na datę jej wydania; 

b) stwierdza wydanie uchwały z naruszeniem prawa; 

c) stwierdza wydanie uchwały z naruszeniem prawa, jeśli od jej wydania upłynął 

co najmniej rok. 

 

2) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu lub czynności traci 

moc:  

a) z dniem uprawomocnienia się wyroku uchylającego akt lub czynność; 

b) z dniem wydania wyroku uwzględniającego skargę; 

c) z dniem wydania wyroku oddalającego skargę.  

 

3) Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi od postanowienia o odmowie przyznania prawa pomocy z 

powodu oczywistej bezzasadności skargi przysługuje: 

a) sprzeciw; 

b) zażalenie; 

c) skarga. 

 

4) Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie jest organem wyższego stopnia dla: 

a) marszałka województwa; 

b) zarządu powiatu; 

c) wojewody. 

 

5) Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje: 

a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród trzech kandydatów 

przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa; 

b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród dwóch kandydatów 

przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego; 

c) Krajowa Rada Sądownictwa spośród kandydatów przedstawionych jej przez 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

6) Zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów administracyjnych 

sprawuje:  

a) Minister Sprawiedliwości;  

b) Krajowa Rada Sądownictwa;  

c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
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7) Sąd administracyjny orzeka w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu 

niejawnym w składzie:  

a) jednego lub trzech sędziów w zależności od przedmiotu zaskarżenia;  

b) jednego sędziego; 

c) trzech sędziów.  

 

8) Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji ministra o 

stwierdzeniu nieważności decyzji wojewody przysługuje:  

a) odwołanie do Prezesa Rady Ministrów; 

b) sprzeciw do sądu administracyjnego;  

c) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

9) Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi oddalając skargę wojewódzki sąd administracyjny:  

a) zasądza zwrot kosztów postępowania od skarżącego na rzecz organu w 

przypadku oczywistej bezzasadności skargi; 

b) nie zasądza zwrotu kosztów postępowania od skarżącego na rzecz organu;  

c) odstępuje od zasądzenia kosztów od skarżącego na rzecz organu jeśli 

uzasadniają to szczególne okoliczności sprawy. 

 

10) Do wymogów formalnych skargi kasacyjnej należy:  

a) żądanie rozpoznania sprawy w obecności strony lub pod jej nieobecność;  

b) wniosek o przyznanie kosztów postępowania lub zrzeczenie się takiego 

żądania;  

c) wniosek o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie lub oświadczenie o 

zrzeczeniu się rozprawy. 

 

11) Od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi z 

powodu braku właściwości sądu administracyjnego przysługuje: 

a) skarga kasacyjna; 

b) zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

c) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

 

12) Według Kodeksu postępowania administracyjnego, zażalenie służy na 

postanowienie: 

a) o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu;  

b) o stwierdzeniu wniesienia odwołania z uchybieniem terminu;  

c) o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania.  

 

13) Kadencja prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego trwa: 

a) 5 lat; 

b) 4 lata; 

c) 6 lat. 
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14) Dowód z przesłuchania stron sąd administracyjny może przeprowadzić:  

a) jeżeli niezbędny jest on dla wyjaśnienia istotnych wątpliwości występujących 

w sprawie;  

b) sąd nie może przeprowadzić takiego dowodu; 

c) jeżeli nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. 

 

15) Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ 

administracji publicznej, do którego wniesiono podanie stwierdza, że właściwym w 

sprawie jest sąd powszechny:  

a) zwraca podanie wnoszącemu w drodze postanowienia; 

b) przekazuje sprawę do sądu, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego 

podanie; 

c) stwierdza postanowieniem swą niewłaściwość. 

 

16) Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 

wznawia postępowanie zakończone ostateczną decyzją administracyjną, jeżeli: 

a) decyzja wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości; 

b) decyzja była niewykonalna w dacie jej wydania; 

c) decyzja wydana została przez organ administracji podlegający wyłączeniu. 

 

17) Według ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi z 

powodu braku naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia wnoszącego skargę 

na uchwałę przysługuje: 

a) skarga kasacyjna; 

b) zażalenie; 

c) sprzeciw. 

 

18) Odmowa zgody na przeglądanie akt postępowania administracyjnego w toku tego 

postępowania następuje na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego w 

drodze: 

a) zarządzenia organu; 

b) postanowienia, na które przysługuje zażalenie; 

c) czynności w formie pisma informującego o przyczynach odmowy, na które 

przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

 

19) Na postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego o podjęciu 

zawieszonego postępowania przysługuje: 

a) zażalenie; 

b) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; 

c) nie przysługuje środek odwoławczy. 
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20) W postępowaniu uproszczonym sąd administracyjny rozpoznać może skargę na:  

a) decyzję umarzającą postępowanie administracyjne; 

b) decyzję uchylającą decyzję organu I instancji i przekazującą sprawę do 

ponownego rozpatrzenia; 

c) postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych.  

 

21) Sprzeciw do sądu administracyjnego nie przysługuje od wydanego przez 

referendarza: 

a) zarządzenia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania; 

b) zarządzenia o wezwaniu strony do nadesłania dokumentów źródłowych; 

c) postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie prawa pomocy. 

 

22) Skarga kasacyjna przysługuje: 

a) od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniającego 

sprzeciw od decyzji uchylającej decyzję organu I instancji i przekazującej 

sprawę do ponownego rozpatrzenia; 

b) od wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność organu; 

c) od postanowienia o odrzuceniu skargi z powodu stwierdzenia, że sprawa 

została już prawomocnie osądzona.  

 

23) Wniesienie skargi na bezczynność organu w sprawie prowadzonej na podstawie 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego może nastąpić w terminie:  

a) jednego miesiąca od daty doręczenia skarżącemu postanowienia o 

rozpatrzeniu ponaglenia; 

b) po wniesieniu ponaglenia w dowolnym terminie; 

c) w trzydzieści dni od doręczenia organowi wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa. 

 

24) Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargi kasacyjne w składzie: 

a) zawsze trzyosobowym; 

b) jednoosobowym, gdy sąd I instancji orzekał w trybie uproszczonym; 

c) jednoosobowym, jeśli przedmiotem zaskarżenia jest postanowienie 

wojewódzkiego sądu administracyjnego kończące postępowanie w sprawie. 

 

25) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej adwokat, radca prawny lub doradca 

podatkowy, który wypowiedział stosunek pełnomocnictwa: 

a) jest obowiązany działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie od 

wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku; 

b) jest obowiązany działać za stronę jeszcze przez cztery tygodnie od 

wypowiedzenia; chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku lub 

ustanowi nowego pełnomocnika; 

c) nie jest obowiązany dalej działać za stronę. 
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26) Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o 

odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy: 

a) właściwy dla tej osoby trzeciej (właściwość wyłączna); 

b) właściwy dla podatnika (właściwość wyłączna);  

c) właściwy dla tej osoby trzeciej lub dla podatnika (właściwość przemienna). 

27) Hipoteka przymusowa powstaje na nieruchomości mającej urządzoną księgę 

wieczystą z chwilą: 

a) złożenia wniosku o wpis do właściwego sądu; 

b) dokonania wpisu do księgi wieczystej; 

c) uprawomocnienia się wpisu w księdze wieczystej. 

 

28) Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie termin do 

wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, który wynosi: 

a) 14 dni; 

b) 7 dni; 

c) 30 dni. 

 

29) Interpretacje Indywidualne w sprawie podatku od nieruchomości wydaje: 

a) Minister Finansów; 

b) Dyrektor Izby Skarbowej właściwy miejscowo dla wnioskodawcy; 

c) Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta. 

 

30) Podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera się od podstawy jego obliczenia 

według następującej skali: 

a) 18% do kwoty 85.528,-zł minus kwota zmniejszająca podatek, 15.395,04-zł + 

32% nadwyżki ponad 85.528,-zł minus kwota zmniejszająca podatek; 

b) 19% do kwoty 85.528,-zł minus kwota zmniejszająca podatek,15.395,04-zł + 

33% nadwyżki ponad 85.528,-zł minus kwota zmniejszająca podatek; 

c) 18% do kwoty 85.528,-zł minus kwota zmniejszająca podatek, 15.395,04-zł + 

32% nadwyżki ponad 85.528,-zł minus kwota zmniejszająca podatek, 42.764,- 

zł + 45% nadwyżki ponad 171.056,-zł. 

 

31) Na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego wyjaśnienie organu 

administracji publicznej wątpliwości co do treści decyzji zapada w formie: 

a) zwykłego pisma; 

b) decyzji; 

c) postanowienia. 

 

32) W postępowaniu sądowoadministracyjnym pełnomocnikiem strony będącej osobą 

fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą, może być: 

a) osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba 

pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia; 

b) inny skarżący lub uczestnik postępowania; 

c) prokurator. 
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33) Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego sprawa administracyjna 

może zostać załatwiona milcząco: 

a) na wniosek strony; 

b) gdy przemawia za tym interes strony a sprawa powinna być załatwiona 

niezwłocznie; 

c) jeżeli przepis szczególny tak stanowi.  

 

34) Skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego wnosi się 

w terminie: 

a) 30 dni od dowiedzenia się o podstawie wznowienia;  

b) 3 miesięcy od dowiedzenia się o podstawie wznowienia; 

c) 1 miesiąca od dowiedzenia się o podstawie wznowienia. 

 

35) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli 

pismo strony zawierające wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności, 

nie może otrzymać dalszego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, 

przewodniczący wzywa o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod 

rygorem: 

a) odrzucenia wniosku; 

b) zwrotu pisma;  

c) pozostawienia pisma bez rozpoznania.  

 

36) Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarżący 

może cofnąć skargę, jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne w 

przypadku: 

a) braku zgody pozostałych stron; 

b) po rozpoczęciu rozprawy; 

c) gdy zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy 

aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.  
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Proszę wybrać do rozwiązania jeden z poniższych kazusów: 

1. 

Józef Kowalski mieszkaniec Zabrza, działający bez pełnomocnika, wniósł do WSA w 

Gdańsku pismem nadanym w urzędzie pocztowym dnia 1 grudnia 2018 r. skargę na 

uchwałę Rady Miasta Sopotu z dnia 20 września 2017 r. w przedmiocie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przeznaczenie 

określonych gruntów położonych w pasie nadmorskim pod budowę hotelu. Powołał się 

na przepis art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z 

którym, każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub 

zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji 

publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego i wniósł 

o stwierdzenie nieważności tej uchwały.  

W uzasadnieniu skargi wskazał, że wprawdzie nie jest właścicielem żadnych 

nieruchomości w Sopocie, lecz darzy to miasto szczególnym sentymentem, a teren 

przeznaczony obecnie pod budowę hotelu, był w czasach jego dzieciństwa ulubionym 

miejscem wakacyjnych zabaw.  

W odpowiedzi na skargę, pełnomocnik Miasta Sopotu wniósł o jej oddalenie, 

wskazując między innymi, że skarga była pierwszym pismem Józefa Kowalskiego 

kierowanym do tego organu i Miasto Sopot nie miało możliwości wcześniejszego 

ustosunkowania się do jego żądania. Ustosunkowując się merytorycznie do żądania 

skargi podniósł, że lokalizacja hotelu na wskazanym w planie terenie jest w pełni 

uzasadniona, z uwagi na jego atrakcyjne położenie.  

 

 

Proszę zaprojektować orzeczenie Sądu wraz z właściwym pouczeniem o środkach 

odwoławczych.  

 

 

2. 

Decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 

Wejherowie nakazał Józefowi Kowalskiemu rozbiórkę domku letniskowego położonego 

na działce nr 56 w miejscowości Lubiatowo. Decyzja ta stała się ostateczna. Jej 

doręczenia dokonano zastępczo w trybie art. 44 § 1- 4 k.p.a. , gdyż adresat nie podjął 

przesyłki.  

Józef Kowalski skierował w dniu 4 września 2018r. do organu wyższego stopnia 

pismo zatytułowane - skarga, do którego dołączył opinię biegłego wyceniającego działkę 

nr 56 w Lubiatowie, z której wynika, że jest to działka niezabudowana. Józef Kowalski 

wyjaśnił w swym piśmie, że domek letniskowy w Lubiatowie rozebrał jeszcze zimą 2017 

r. na dowód czego przedstawił fotografie i zwrócił się do organu o podjęcie niezbędnych 

działań. Organ wszczął stosowne postępowanie i przeprowadził postępowanie 

dowodowe, potwierdzające fakty powołane przez Józefa Kowalskiego.  

 

 

Proszę zaprojektować orzeczenie, które powinno zostać wydane w powyższych 

okolicznościach sprawy. 



Konkurs na asystenta sędziego – zestaw 8 

Strona 53 z 84 

Nr kodu ……… 

 

TEST 

 

Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź na karcie odpowiedzi poprzez wpisanie 

w rubryce drugiej wybranej litery a/, b/ lub c/. 

W każdym pytaniu występuje jedna prawidłowa odpowiedź. 

Na karcie odpowiedzi należy wpisać nr kodu. 

 

1. Od określonej w kodeksie postępowania administracyjnego zasady, zgodnie z 

którą organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny 

udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im 

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań: 

a/ nie ma wyjątków 

b/ organy administracji publicznej mogą odstąpić tylko w przypadkach, gdy 

załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla 

życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną 

szkodę materialną, 

c/ organy administracji publicznej mogą odstąpić tylko w przypadkach, 

gdy załatwienie sprawy nie ucierpi, jeżeli powyższe czynności nie zostaną 

dokonane. 

 

2. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli 

skarga podlegała odrzuceniu przez wojewódzki sąd administracyjny, Naczelny 

Sąd Administracyjny: 

a/ uchyla wydane w sprawie orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego 

rozpoznania przez sąd pierwszej instancji, 

b/ uchyla wydane w sprawie orzeczenie oraz odrzuca skargę, 

c/ uchyla wydane w sprawie orzeczenie oraz umarza postępowanie. 

 

3. Zgodnie z Ordynacją podatkową, jeżeli kwota podatku przekracza 1000 zł i nie 

jest zabezpieczona hipoteką przymusową, zapłata może być dokonana: 

a/ przez podatnika oraz płatnika, 

b/ wyłącznie przez podatnika, 

c/ przez podatnika, małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, 

pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. 

 

4. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego właściwość rzeczową 

organu administracji publicznej ustala się według: 

a/ przepisów o miejscu jego siedziby, 

b/ przepisów o zakresie jego działania, 

c/ przepisów o sposobie jego powoływania 
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5. Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a 

organami administracji rządowej rozstrzyga: 

a/ sąd administracyjny, 

b/ minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

c/ Prezes Rady Ministrów. 

 

6. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego powody wyłączenia 

pracownika od udziału w postępowaniu po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, 

opieki lub kurateli: 

a/ ustają, 

b/ wygasają, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, 

c/ trwają. 

 

7. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego stroną w postępowaniu 

administracyjnym jest każdy: 

a/ czyjego interesu prawnego lub faktycznego dotyczy postepowanie,  

b/ czyjego interesu prawnego lub faktycznego dotyczy postepowania albo kto 

żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub faktyczny, 

c/ czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto 

żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

 

8. Zgodnie z kodeksem postepowania administracyjnego zdolność prawną 

i zdolność do czynności prawnych stron w postępowaniu administracyjnym 

ocenia się według przepisów: 

a/ prawa cywilnego, 

b/ prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, 

c/ szczególnych. 

 

9. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od 

pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej 

instancji pobiera się: 

a/ opłatę kancelaryjną, 

b/ wpis stały, 

c/ wpis stosunkowy lub stały. 

 

10. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego pełnomocnictwo dla 

strony powinno być udzielone: 

a/ wyłącznie na piśmie, 

b/ na piśmie lub zgłoszone do protokołu, o ile przepis szczególny tak stanowi, 

c/ na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. 
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11. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 

razie zaginięcia lub zniszczenia akt postępowanie w celu ich odtworzenia sąd 

wszczyna: 

a/ wyłącznie na wniosek strony, 

b/ wyłącznie z urzędu, 

c/ na wniosek strony lub z urzędu. 

 

12. Zgodnie z Ordynacją podatkową, wydanie decyzji bez podstawy prawnej jest 

przesłanką: 

a/ wznowienia postępowania, 

b/ stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, 

c/ stwierdzenia nieważności decyzji. 

 

13. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego postępowanie w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się: 

a/ na żądanie strony, 

b/ z urzędu, 

c/ na żądanie strony lub z urzędu. 

 

14. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego w przypadku wniesienia 

sprzeciwu przez prokuratora, właściwy organ administracji publicznej wszczyna 

w sprawie postępowanie: 

a/ z urzędu, zawiadamiając o tym strony, 

b/ na wniosek, zawiadamiając o tym strony, 

c/ na wniosek lub z urzędu. 

 

15. Zgodnie z Konstytucją RP przesłanką ustanawiania ograniczeń w zakresie 

korzystania z konstytucyjnych wolności i praw nie może być: 

a/ bezpieczeństwo państwa ani porządek publiczny, 

b/ interes społeczny, 

c/ ochrona środowiska. 

 

16. W postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym Sąd nie odrzuci 

skargi, jeżeli: 

a/ jest oczywiście zasadna, 

b/ pełnomocnik wyznaczony z urzędu złożył wniosek o rozpoznanie sprawy, 

c/ sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego, a sąd 

powszechny uznał się za niewłaściwy. 

 

17. Konstytucja przyznaje prawo ustalania wysokości podatków, m.in.: 

a/ Radzie Ministrów, 

b/ Ministrowi Finansów, 

c/ jednostkom samorządu terytorialnego. 
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18. W postępowaniu w sprawach karnych skarbowych kodeks postępowania 

administracyjnego: 

a/ nie ma zastosowania, 

b/ stosuje się odpowiednio, 

c/ stosuje się bezpośrednio. 

 

19. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organami wyższego 

stopnia w rozumieniu tego kodeksu w stosunku do organów jednostek 

samorządu terytorialnego są: 

a/ samorządowe kolegia odwoławcze w każdym przypadku, 

b/ samorządowe kolega odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią 

inaczej, 

c/ właściwi w sprawie ministrowie. 

 

20. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego właściwość miejscową 

organu administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości ustala 

się: 

a/ według miejsca zamieszkania właściciela, 

b/ według miejsca zamieszkania posiadacza, 

c/ według miejsca położenia nieruchomości. 

 

21. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organizacja społeczna 

może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: 

a/ wszczęcia postępowania, 

b/ dopuszczenia innej osoby do udziału w postępowaniu, 

c/ dopuszczenia innej organizacji społecznej do udziału w postępowaniu. 

 

22. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego jeżeli decyzja została 

skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie, organ: 

a/ wznawia postępowanie i orzeka o jej uchyleniu 

b/ stwierdza jej nieważność, 

c/ stwierdza jej wygaśnięcie. 

 

23. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie 

wywołało rozbieżności w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych 

podejmuje: 

a/ Naczelny Sąd Administracyjny, 

b/ Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

c/ wojewódzki sąd administracyjny wskazany przez Prezesa Naczelnego 

Sądu Administracyjnego. 

 

  



Konkurs na asystenta sędziego – zestaw 8 

Strona 57 z 84 

24. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o 

wyłączeniu sędziego rozstrzyga: 

a/ sąd administracyjny w składzie jednego sędziego postanowieniem, 

b/ sąd administracyjny w składzie trzech sędziów postanowieniem, 

c/ sąd administracyjny w składzie trzech sędziów wyrokiem. 

 

25.  Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skarg: 

a/ nie bierze udziału w postępowaniu sądowym, 

b/ jest uczestnikiem postępowania sądowego na prawach strony, 

c/ jest uczestnikiem postępowania sądowego na prawach strony, jeżeli wynik 

tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. 

 

26. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli 

pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania 

warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub 

poprawienie: 

a/ w terminie czternastu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez 

rozpoznania, 

b/ w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, 

chyba że ustawa stanowi inaczej, 

c/ w terminie czternastu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez 

rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 

27. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

skargę wnosi się w terminie: 

a/ jednego miesiąca od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia 

w sprawie, 

b/ trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, 

c/ sześćdziesięciu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia 

w sprawie. 

 

28. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, po 

upływie roku od uchybionego terminu w postępowaniu sądowym, jego 

przywrócenie: 

a/ jest niedopuszczalne, 

b/ jest dopuszczalne tylko w przypadkach wyjątkowych, 

c/ jest dopuszczalne na zasadach ogólnych. 
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29. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

wojewódzki sąd administracyjny: 

a/ nie jest związany zakazem reformationis in peius, 

b/ nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, 

c/ nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi 

naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego 

aktu lub czynności. 

 

30. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

skargę kasacyjną wnosi się: 

a/ do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie trzydziestu dni od dnia 

doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, 

b/ do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie dwóch miesięcy 

od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, 

c/ do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie trzydziestu dni od dnia 

doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. 

 

31. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego na postanowienie o 

odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na wniesienie żądania przez osobę 

niebędącą stroną postępowania: 

a/ nie przysługuje środek odwoławczy, 

b/ służy odwołanie, 

c/ służy zażalenie. 

 

32.  Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w 

razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego 

w celu wznowienia postępowania: 

a/ postępowanie sądowe podlega umorzeniu, 

b/ skarg podlega odrzuceniu, 

c/ postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. 

 

33. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd 

rozpoznaje sprzeciw od decyzji: 

a/ w terminie 7 dni od dnia wpływu sprzeciwu, 

b/ w terminie 14 dni od dnia wpływu sprzeciwu, 

c/ w terminie 30 dni od dnia wpływu sprzeciwu. 

 

34. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd 

może odroczyć ogłoszenie wyroku w sprawie zawiłej na czas do: 

a/ siedmiu dni, 

b/ czternastu dni, 

c/ trzydziestu dni. 
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35. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 

sytuacji niepodzielania stanowiska zajętego w uchwale całej Izby Naczelnego 

Sądu Administracyjnego uprawnienie do przedstawienia zagadnienia prawnego 

do ponownego rozstrzygnięcia przez skład tej Izby przysługuje: 

a/ składowi wojewódzkiego sądu administracyjnego, 

b/ wyłącznie składowi Naczelnego Sądu Administracyjnego 

c/ wyłącznie składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

36. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

postępowanie mediacyjne na wniosek stron:  

a/ prowadzi mediator wskazany przez sąd, organ lub stronę, 

b/ prowadzi mediator wybrany przez strony, 

c/ prowadzi mediator wybrany przez sąd spośród osób wpisanych na listę 

mediatorów. 

  



Konkurs na asystenta sędziego – zestaw 8 

Strona 60 z 84 

KLUCZ ODPOWIEDZI DO TESTU (KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA) 

NR PYTANIA  ODPOWIEDŹ NR PYTANIA  ODPOWIEDŹ 

1 b 19 b 

2 b 20 c 

3 c 21 a 

4 b 22 b 

5 a 23 a 

6 c 24 b 

7 c 25 c 

8 b 26 b 

9 c 27 b 

10 c 28 b 

11 c 29 c 

12 c 30 a 

13 c 31 c 

14 a 32 c 

15 b 33  c 

16 c 34 b 

17 c 35 a 

18 a 36 b 
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KAZUSY 

 

KAZUS 1 

Działający z upoważnienia Wójta Gminy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w dniu 11 czerwca 2019 r. wydał decyzję o odmowie przyznania Janowi 

Kowalskiemu świadczenia pielęgnacyjnego związanego z opieką 

nad niepełnosprawnym ojcem. Decyzją z dnia 22 października 2019 r. Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze uchyliło tę decyzję i przekazało sprawę do ponownego 

rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ odwoławczy 

nakazał przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, 

czy sprawowanie opieki nad ojcem uniemożliwia podjęcie pracy przez Jana 

Kowalskiego. 

Sprzeciw od decyzji SKO wniósł Wójt Gminy, kwestionując prawidłowość 

decyzji organu odwoławczego. W ocenie Wójta wskazane przez SKO okoliczności 

zostały wyjaśnione w uzasadnieniu decyzji organu pierwszej instancji. 

 

 

 Proszę o przygotowanie projektu rozstrzygnięcia wraz z ewentualnym 

pouczeniem o środkach zaskarżenia. 

 

 

KAZUS 2 

 Decyzją z dnia 19 marca 2019 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał 

w mocy decyzję organu I instancji określającą zobowiązanie Jana Kowalskiego z tytułu 

podatku od towarów i usług za styczeń 2018 r. w wysokości 100 000 złotych. Decyzja 

została doręczona podatnikowi w dniu 24 marca 2019 r. 

Jan Kowalski w dniu 1 kwietnia 2019 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego oraz wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. 

Skarżący wskazał, że wniosek kieruje do Sądu, gdyż utracił zaufanie do organu 

podatkowego. W uzasadnieniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji 

wyjaśnił, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa, gdyż nie jest podatnikiem 

podatku od towarów i usług. Skarżący zarzucił naruszenie konstytucyjnej zasady 

równości opodatkowania. 

 

 

 Proszę o przygotowanie projektu rozstrzygnięcia wraz z ewentualnym 

pouczeniem o środkach zaskarżenia. 
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KONKURS NR OO-113/7/20 

(test jednokrotnego wyboru)  

 

……………………………………… (numer kodu) 

 

1. Zgodnie z Konstytucją RP sądy administracyjne: 

a) rozstrzygają spory kompetencyjne pomiędzy organami administracji rządowej 

a organami samorządu terytorialnego;  

b) orzekają o ważności wyborów na szczeblu gminy;  

c) orzekają o ważności wyborów na szczeblu województwa. 

 

2. Zgodnie z Konstytucją RP Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje:  

a) Prezydent Rzeczypospolitej; 

b) Krajowa Rada Sądownictwa na wniosek Prezesa Rady Ministrów;  

c) Krajowa Rada Sądownictwa na wniosek Ministra Sprawiedliwości. 

 

3. Zgodnie z Konstytucją RP Prezydent Rzeczypospolitej korzystając ze swoich 

konstytucyjnych i ustawowych kompetencji wydaje: 

a) akty urzędowe; 

b) ustawy;  

c) dekrety. 

 

4. Zasady biurowości w sądach administracyjnych ustala: 

a) Minister Sprawiedliwości; 

b) Prezydent Rzeczypospolitej;  

c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

5. Wojewódzkie sądy administracyjne tworzy i znosi oraz ustala ich siedziby i obszar 

właściwości: 

a) Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej; 

b) Minister Sprawiedliwości na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego; 

c) Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

 

6. Zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów administracyjnych 

sprawuje: 

a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

b) Minister Sprawiedliwości; 

c) Prezydent Rzeczypospolitej. 

 

7. Jeżeli strona w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w oparciu o regulacje 

zawarte w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego ustanowiła kilku 

pełnomocników pisma doręcza się: 

a) każdemu z nich; 

b) stronie postępowania; 

c) pełnomocnikowi wskazanemu przez stronę. 
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8. Metryka sprawy administracyjnej, w świetle regulacji zawartej w ustawie – Kodeks 

postępowania administracyjnego, jest: 

a) obligatoryjnym elementem akt administracyjnych; 

b) załącznikiem do akt; 

c) fakultatywnym elementem akt administracyjnych. 

 

9. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego podanie i nie można go ustalić na 

podstawie posiadanych danych, to zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania 

administracyjnego mamy w tym przypadku do czynienia z: 

a) brakiem formalnym skutkującym pozostawieniem podania bez rozpoznania; 

b) brakiem formalnym, który podlega uzupełnieniu w trybie wezwania do uzupełnienia 

braków formalnych; 

c) brakiem formalnym, który skutkuje odrzuceniem podania przez organ. 

 

10. Biegły w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie ustawy - Kodeks 

postępowania administracyjnego podlega wyłączeniu: 

a) na takich zasadach jak pracownik organu; 

b) na zasadach określonych w ustawie - Kodeks postępowania cywilnego; 

c) na zasadach określonych w ustawie - Kodeks postępowania karnego. 

 

11. Rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada solidarnie z byłym małżonkiem 

za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania 

wspólności majątkowej: 

a) do wysokości wartości całego majątku; 

b) do wysokości wartości majątku wspólnego; 

c) do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. 

 

12. W sprawie podatkowej zakończonej ostateczną decyzją wznawia się postępowanie, 

jeżeli: 

a) wyjdą na jaw nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody wskazujące 

na wystąpienie unikania opodatkowania w rozumieniu art. 119 a § 1 ustawy – 

Ordynacja podatkowa lub nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, lub możliwości 

zastosowania środków ograniczających umowne korzyści; 

b) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody 

wskazujące na wystąpienie unikania opodatkowania w rozumieniu art. 119 a § 1 

ustawy – Ordynacja podatkowa lub nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 

5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, lub możliwości 

zastosowania środków ograniczających umowne korzyści; 

c) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, 

nieznane organowi, wskazujące na wystąpienie unikania opodatkowania 

w rozumieniu art. 119 a § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa lub nadużycia prawa, 

o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług, lub możliwości zastosowania środków ograniczających 

umowne korzyści. 
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13. W postępowaniu podatkowym organ odwoławczy: 

a) zawsze może wydać decyzję na niekorzyść każdej strony; 

b) nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba 

że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny; 

c) nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że 

zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny, albo ważny 

interes tej strony. 

 

14. Odwołanie od decyzji podatkowej wnosi się: 

a) w terminie 7 dni od daty wydania decyzji; 

b) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji; 

c) w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. 

 

15. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego podlega opłacie: 

a) w wysokości 40 złotych; 

b) w wysokości 50 złotych; 

c) w wysokości 100 złotych. 

 

16. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jeżeli pismo 

procesowe jest składane przez adwokata to: 

a) powinien on zawsze dołączyć do niego pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, 

o ile w danej sprawie nie złożył jeszcze przed sądem administracyjnym tych 

dokumentów;  

b) powinien on dołączyć do niego pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, albo 

może powołać się na pełnomocnictwo złożone w innej sprawie prowadzonej przed 

tym samym sądem administracyjnym;  

c) pełnomocnik nie ma obowiązku dołączenia pełnomocnictwa lub jego wierzytelnego 

odpisu, o ile w danej sprawie złożył te dokumenty przed organem administracji 

publicznej. 

 

17. Czy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi można złożyć wniosek o 

wyłączenie sądu? 

a) tak - wniosek taki jest dopuszczalny i podlega merytorycznemu rozpoznaniu;  

b) tak - o ile podstawa wyłączenia dotyczy wszystkich sędziów orzekających w danym 

sądzie; 

c) nie - wniosek o wyłączenie sądu jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu na 

posiedzeniu niejawnym. 

 

18. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga na 

pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie 

może być: 

a) oparta na każdej podstawie prawnej; 

b) oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczenia 

się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa 

materialnego; 

c) oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania. 
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19. Zgodnie z ustawą - Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi adwokat 

wnosząc skargę kasacyjną powinien: 

a) doręczyć jej odpis adwokatowi strony przeciwnej za potwierdzeniem odbioru i 

oznaczeniem daty lub przesyłką poleconą; 

b) dołączyć do niej odpis skargi kasacyjnej, którą doręcza sąd administracyjny; 

c) złożyć ją w sądzie tylko w jednym egzemplarzu, nie ma także obowiązku 

doręczania jej odpisu adwokatowi strony przeciwnej. 

 

20. Sprawa może być skierowana z urzędu do rozpoznania w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym w trybie uproszczonym: 

a) gdy przedmiotem skargi jest akt prawa miejscowego; 

b) gdy przedmiotem skargi jest akt nadzoru;  

c) gdy przedmiotem skargi jest przewlekłe prowadzenie postępowania 

administracyjnego. 

 

21. Sąd administracyjny z urzędu zawiesza postępowanie sądowe: 

a) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania 

administracyjnego; 

b) jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajdują się w miejscowości 

pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu; 

c) jeżeli wskutek braku wskazania adresu skarżącego sprawie nie można nadać 

dalszego biegu. 

 

22. Wniosek o uzupełnienie wyroku sądu administracyjnego można złożyć w terminie: 

a) 7 dni od doręczenia lub ogłoszenia wyroku; 

b) 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia wyroku; 

c) 21 dni od doręczenia lub ogłoszenia wyroku. 

 

23. Od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi 

wydanego na skutek nieuzupełnienia jej braków formalnych przysługuje: 

a) skarga kasacyjna; 

b) zażalenie; 

c) sprzeciw. 

 

24. Od postanowienia referendarza sądowego wydanego w przedmiocie prawa pomocy 

przysługuje: 

a) zażalenie do sądu; 

b) sprzeciw do sądu; 

c) postanowienie takie można skarżyć wnosząc środek zaskarżenia od orzeczenia 

kończącego sprawę (środek niesamoistny). 

 

25. W trybie uproszczonym wojewódzki sąd administracyjny rozpoznaje sprawy na 

posiedzeniu niejawnym w składzie: 

a) jednego sędziego; 

b) trzech sędziów; 

c) pięciu sędziów. 
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26. Spóźniony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wojewódzki sąd 

administracyjny: 

a) odrzuci; 

b) oddali; 

c) przekaże do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. 

 

27. Sprzeciw od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie: 

a) 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji; 

b) 14 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji; 

c) 7 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji. 

 

28. Prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego wiąże: 

a) tylko strony; 

b) tylko sąd i organy państwa; 

c) nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy 

państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. 

 

29. Doręczeń pism osobom fizycznym w postepowaniu sądowoadministracyjnym dokonuje 

się: 

a) wyłącznie w miejscu zameldowania; 

b) wyłącznie w miejscu zamieszkania; 

c) w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. 

 

30. Jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego: 

a) sąd oddala skargę; 

b) sąd odrzuca skargę; 

c) sąd umarza postępowanie. 

 

31. W postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawie innej niż dotyczącej 

odtworzenia akt można przeprowadzić dowód uzupełniający z:  

a) zeznań świadków; 

b) ustnych opinii biegłych; 

c) dokumentów. 

 

32. Na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi 

kasacyjnej przysługuje: 

a) zażalenie, przy sporządzeniu którego nie obowiązuje przymus adwokacki; 

b) zażalenie, przy sporządzeniu którego obowiązuje przymus adwokacki; 

c) skarga kasacyjna. 

 

33. Doradca podatkowy występujący w postępowaniu sądowoadministracyjnym: 

a) może sporządzić skargę kasacyjną w sprawie celnej i w sprawie egzekucji 

administracyjnej związanej z obowiązkiem celnym; 

b) może sporządzić skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej opłaty adiacenckiej; 

c) może sporządzić skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej świadczeń rodzinnych. 
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34. Zgodnie z ustawą - Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę na 

bezczynność organu wnosi się: 

a) w terminie 30 dni od dnia wniesienia ponaglenia; 

b) w terminie 14 dni od dnia wniesienia ponaglenia; 

c) w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. 

 

35. Organem administracji architektoniczno – budowlanej jest: 

a) starosta; 

b) wójt; 

c) samorządowe kolegium odwoławcze. 

 

36. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ma charakter: 

a) aktu prawa miejscowego; 

b) aktu wiążącego organy gminy przy sporządzaniu planów miejscowych; 

c) żadne z powyższych. 
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KLUCZ ODPOWIEDZI DO TESTU (KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA) 

NR PYTANIA  ODPOWIEDŹ NR PYTANIA  ODPOWIEDŹ 

1 a 19 b 

2 a 20 c 

3 a 21 b 

4 c 22 b 

5 c 23 b 

6 a 24 b 

7 c 25 b 

8 a 26 a 

9 a 27 b 

10 a 28 c 

11 c 29 c 

12 c 30 b 

13 b 31 c 

14 b 32 b 

15 a 33 a 

16 a 34 c 

17 c 35 a 

18 b 36 b 
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KAZUSY 

 

KAZUS 1 

 

W dniu 27 czerwca 2019 r. Jan Kowalski wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 

maja 2019 r. nr 120/2019 w przedmiocie zasiłku celowego. Skarga wniesiona bezpośrednio 

do sądu została w dniu 28 czerwca 2019 r. przekazana w trybie art. 53 § 4 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do organu. 

W dniu 5 sierpnia 2019 r. skarga wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami sprawy 

została przekazana przez Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z uwagi na 

stwierdzone braki formalne skargi polegające na niepodpisaniu skargi oraz niewskazaniu w jej 

treści numeru PESEL skarżącego, zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 5 sierpnia 2019 r. 

wezwano skarżącego do ich uzupełnienia. Wezwanie zostało skarżącemu skutecznie 

doręczone w dniu 26 sierpnia 2019 r. i pozostało bez odpowiedzi. 

 

 

Proszę o dokonanie oceny prawnej i przedstawienie propozycji rozstrzygnięcia. 

 

KAZUS 2 

 

Wojewódzki Sad Administracyjny rozpoznawał sprawę ze skargi Prokuratora 

Rejonowego na uchwałę Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r. numer 123 w przedmiocie 

określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. Przedmiotem skargi były: 

załącznik nr 1 pkt A, załącznik nr 2 pkt B oraz § 3 uchwały. 

Wyrokiem z dnia 30 marca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził 

nieważność uchwały w części obejmującej załącznik nr 1 pkt A oraz załącznik nr 2 pkt B. 

W uzasadnieniu wydanego wyroku Sąd wskazał, że podzielił w całości stanowisko zawarte 

w skardze Prokuratora, również w zakresie dotyczącym § 3 uchwały. W dniu 5 kwietnia 2020 

r. Prokurator wniósł o sprostowanie oczywistej omyłki zawartej w wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego z 30 marca 2020 r. spowodowanej pominięciem w sentencji wyroku 

orzeczenia dotyczącego § 3 zaskarżonej uchwały. 

 

 

Proszę o dokonanie oceny prawnej i przedstawienie propozycji rozstrzygnięcia. 
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KONKURS NR OO-113/5/22 

(test jednokrotnego wyboru)  

 

……………………………………… (numer kodu) 

 

1. Zgodnie z Konstytucją RP spory kompetencyjne między organami samorządu 

terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają: 

a) Samorządowe Kolegia Odwoławcze właściwe miejscowo według siedziby organu 

samorządu terytorialnego, 

b) Prezes Rady Ministrów, 

c) sądy administracyjne.  

 

2. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego 

może być powołany, po spełnieniu pozostałych wymagań, ten kto ukończył: 

a) 30 lat życia,  

b) 35 lat życia,  

c) 40 lat życia. 

 

3. Zwierzchni nadzór na działalnością administracyjną sądów administracyjnych sprawuje: 

a) Kolegium NSA, 

b) Prezes NSA, 

c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA. 

 

4. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego informuje o działalności sądów 

administracyjnych: 

a) Prezydenta RP i Krajową Radę Sądownictwa,  

b) Prezydenta RP i Sejm,  

c) Krajową Radę Sądownictwa i Sejm.  

 

5. Regulamin wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwala:  

a) Kolegium NSA na wniosek Prezesa NSA, 

b) Prezes NSA, 

c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA. 

 

6. Prezesa WSA powołuje  

a) Prezes NSA,  

b) Prezydent RP, 

c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA. 

 

7. Wojewódzki sąd administracyjny: 

a) może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji z urzędu lub na wniosek strony 

skarżącej, 

b) samo wniesienie skargi do sądu wstrzymuje wykonanie zaskarżonej decyzji, 

c) może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji na wniosek strony skarżącej. 
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8. Sądy administracyjne wydają wyroki w składzie: 

a) 1, 3 lub 7 sędziów,  

b) 1, 3, 5 lub 7 sędziów, 

c) 1, 3, 7 lub 15 sędziów. 

 

9. W pierwszej instancji sprawy administracyjne rozstrzyga:  

a) 16 wojewódzkich sądów administracyjnych,  

b) 49 wojewódzkich sądów administracyjnych, 

c) 17 wojewódzkich sądów administracyjnych. 

 

10. Od nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 

źródłach, pobiera się podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości: 

a) 32%, 

b) 50%, 

c) 75%. 

 

11. Interpretacje indywidualne w sprawie podatku od nieruchomości wydaje: 

a) Minister Finansów, 

b) dyrektor izby skarbowej właściwy miejscowo dla wnioskodawcy, 

c) wójt, burmistrz lub prezydent. 

 

12. Hipoteka przymusowa powstaje na nieruchomości mającej urządzoną księgę wieczystą 

z chwilą: 

a) złożenia wniosku o wpis do właściwego sądu,  

b) dokonania wpisu do księgi wieczystej,  

c) uprawomocnienia się wpisu w księdze wieczystej.  

 

13. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie termin do wypowiedzenia 

się w sprawie zebranego materiału dowodowego, który wynosi: 

a) 7 dni, 

b) 14 dni, 

c) 30 dni. 

 

14. Doradca podatkowy: 

a) może sporządzić skargę kasacyjną w sprawie celnej i w sprawie egzekucji 

administracyjnej związanej z obowiązkiem celnym,  

b) nie może sporządzić skargi kasacyjnej w sprawie celnej i w sprawie egzekucji 

administracyjnej związanej z obowiązkiem celnym, 

c) może sporządzić skargę kasacyjną w sprawie celnej ale nie w sprawie egzekucji 

administracyjnej związanej z obowiązkiem celnym. 

 

15. Jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego: 

a) sąd oddala skargę, 

b) sąd odrzuca skargę, 

c) sąd umarza postępowanie. 
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16. Doręczeń pism osobom fizycznym przez operatora pocztowego w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym dokonuje się: 

a) wyłącznie w miejscu zameldowania, 

b) wyłącznie w miejscu zamieszkania, 

c) w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. 

 

17. Prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego wiąże: 

a) tylko strony, 

b) tylko sąd i organy państwa, 

c) nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy 

państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. 

 

18. W trybie uproszczonym wojewódzki sąd administracyjny rozpoznaje sprawy na 

posiedzeniu niejawnym w składzie:  

a) jednego sędziego, 

b) trzech sędziów, 

c) pięciu sędziów. 

 

19. Zastaw skarbowy przysługuje: 

a) tylko Skarbowi Państwa,  

b) tylko jednostkom samorządu terytorialnego, 

c) Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego.  

 

20. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jeżeli pismo 

procesowe jest składane przez adwokata to: 

a) powinien on zawsze dołączyć do niego pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, 

o ile w danej sprawie nie złożył jeszcze przed sądem administracyjnym tych 

dokumentów, 

b) powinien on dołączyć do niego pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, albo 

może powołać się na pełnomocnictwo złożone w innej sprawie prowadzonej przed 

tym samym sądem administracyjnym, 

c) pełnomocnik nie ma obowiązku dołączenia pełnomocnictwa lub jego wierzytelnego 

odpisu, o ile w danej sprawie złożył te dokumenty przed organem administracji 

publicznej. 

 

21. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wojewódzki 

sąd administracyjny: 

a) nie jest związany zakazem reformationis in peius, 

b) nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, 

c) nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi 

naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub 

czynności. 
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22. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchwały 

mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało 

rozbieżności w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych podejmuje: 

a) Naczelny Sąd Administracyjny, 

b) Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego,  

c) wojewódzki sąd administracyjny wskazany przez Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

 

23. Według Kodeksu postępowania administracyjnego, zażalenie służy na postanowienie: 

a) o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu, 

b) o stwierdzeniu wniesienia odwołania z uchybieniem terminu, 

c) o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania. 

 

24. Według Kodeksu postępowania administracyjnego błędne pouczenie w decyzji co do 

prawa odwołania: 

a) powoduje nieważność decyzji, 

b) powoduje bezskuteczność decyzji, 

c) nie może zaszkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.  

 

25. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

od postanowienia referendarza sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy 

przysługuje: 

a) sprzeciw, 

b) zażalenie, 

c) skarga. 

 

26. Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność organu: 

a) może orzec z urzędu lub na wniosek strony o wymierzeniu grzywny, 

b) nie może orzec o wymierzeniu grzywny, 

c) orzeka wyłącznie z urzędu o wymierzeniu grzywny. 

 

27. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane organem administracji architektoniczno – 

budowlanej jest: 

a) samorządowe kolegium odwoławcze, 

b) wójt, 

c) starosta. 

 

28. Sąd administracyjny rozpoznaje sprzeciw od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 

Kodeksu postępowania administracyjnego, na posiedzeniu niejawnym w składzie: 

a) jednego sędziego lub trzech sędziów, 

b) jednego sędziego, 

c) trzech sędziów. 

 

29. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu lub czynności traci moc: 

a) z dniem uprawomocnienia się wyroku uwzględniającego skargę, 

b) z dniem uprawomocnienia się wyroku oddalającego skargę, 
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c) z dniem wydania wyroku oddalającego skargę. 

30. Według ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, na 

postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi z powodu 

wniesienia jej po upływie terminu przysługuje: 

a) skarga kasacyjna, 

b) zażalenie, 

c) sprzeciw. 

 

31. Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, zrzeczenie się prawa do 

wniesienia odwołania jest możliwe: 

a) jeżeli nie doprowadzi do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo, 

b) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, 

c) za zgodą pozostałych stron. 

 

32. Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku wniesienia 

odwołania po upływie ustawowego terminu: 

a) organ, który wydał zaskarżoną decyzję, odrzuca odwołanie w drodze 

postanowienia, 

b) organ odwoławczy stwierdza postanowieniem wniesienie odwołania po upływie 

terminu, 

c) organ odwoławczy pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia, informując o tym na 

piśmie odwołującego się. 

 

33. Przymus adwokacki dotyczy: 

a) sporządzenia skargi kasacyjnej, 

b) sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej, 

c) sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej oraz reprezentowania strony przed 

NSA. 

 

34. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, organem właściwym do rozpoznania odwołania od 

wydanej przez starostę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 

pozwolenia na budowę jest: 

a) wojewoda, 

b) samorządowe kolegium odwoławcze, 

c) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 

35. Wniosek o uzupełnienie wyroku sądu administracyjnego można złożyć w terminie: 

a) 7 dni od doręczenia lub ogłoszenia wyroku, 

b) 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia wyroku, 

c) 21 dni od doręczenia lub ogłoszenia wyroku. 

 

36. Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o przywróceniu terminu do 

wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia: 

a) organ administracji, który wydał zaskarżoną decyzję lub postanowienie, 

b) organ administracji właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia, 

c) sąd administracyjny. 
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KLUCZ ODPOWIEDZI DO TESTU (KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA) 

NR PYTANIA  ODPOWIEDŹ NR PYTANIA  ODPOWIEDŹ 

1 c 19 c 

2 b 20 a 

3 b 21 c 

4 a 22 a 

5 c 23 c 

6 a 24 c 

7 c 25 a 

8 a 26 a 

9 a 27 c 

10 c 28 b 

11 c 29 b 

12 b 30 b 

13 a 31 b 

14 a 32 b 

15 b 33 a 

16 c 34 a 

17 c 35 b 

18 b 36 b 
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KAZUSY 

KAZUS 1 

Andrzej Nowak złożył skargę na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

w której odmówiono mu umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie 

społeczne za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w kwocie 12.736,- zł 

wraz z odsetkami. 

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do 

ponownego rozpoznania oraz o przyznanie mu prawa pomocy poprzez zwolnienie go 

od kosztów sądowych. 

W zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący wskazał, że jest 

osobą ubogą i nie jest w stanie pokryć kosztów związanych z niniejszą sprawą. 

Z załączonego na formularzu PPF wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, 

że skarżący ma lat 45 i utrzymuje się z renty w kwocie 2.074,-zł, którą w całości 

wydatkuje na potrzeby bieżące (czynsz, prąd, gaz, jedzenie i ubranie), mieszka sam, 

nie posiada żadnych nieruchomości, przedmiotów wartościowych i zasobów 

pieniężnych, nie uzyskuje poza rentą żadnych dochodów.  

 

Proszę sporządzić projekt orzeczenia w przedmiocie prawa pomocy dla 
Andrzeja Nowaka wraz z ewentualnym pouczeniem o środkach zaskarżenia.  

KAZUS 2 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją z dnia 17 listopada 

2017 r. nr SKO GD/1370/17 utrzymało w mocy w całości decyzję Wójta Gminy 

Krokowa z 10 kwietnia 2017 r., którą w punkcie pierwszym odmówiono przyznania 

Janowi Kowalskiemu zasiłku celowego na pokrycie kosztu zakupu leków, a w punkcie 

drugim odmówiono przyznania Janowi Kowalskiemu zasiłku celowego na pokrycie 

kosztu specjalistycznego badania lekarskiego.  

Jan Kowalski wniósł w dniu 13 kwietnia 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 listopada 2017 r. nr SKO GD/1370/17, 

zaskarżając punkt drugi tej decyzji. 

W odpowiedzi na tę skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku 

wniosło o jej oddalenie. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę Kolegium stwierdziło, 

że skarga powinna zostać oddalona na podstawie art 151 ustawy Prawo o 

postępowaniu administracyjnym, jako że zaskarżona decyzja jest w zaskarżonej 

części zgodna z prawem. W ocenie Kolegium, potwierdza to również prawomocny 

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 maja 2018 r, 

sygn. akt III SA/ Gd 125/18, wydany także w sprawie ze skargi Jana Kowalskiego, w 

którym to wyroku Sąd oddalając skargę, stwierdził, że zaskarżona w całości decyzja z 

dnia 17 listopada 2017 r. nr SKO GD/1370/17 jest zgodna z prawem.  

 

Proszę przygotować projekt rozstrzygnięcia sądu wraz z ewentualnym 

pouczeniem o środkach zaskarżenia.
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KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO nr OO-113/3/23 

10 marca 2023 r. 

TEST 

Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez oznaczenie kółkiem przy każdym pytaniu wybranej 
litery a), b), c). W każdym pytaniu testowym występuje jedna prawidłowa odpowiedź.  

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

1. Zgodnie z Konstytucją RP, wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej 

sprawują: 

a) sądy powszechne i sądy administracyjne, 

b) Sąd Najwyższy i sądy powszechne, 

c) Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. 

 

2. W świetle Konstytucji RP: 

a) podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, 

b) podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest województwo, 

c) podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest sołectwo. 

 

3. Zgodnie z Konstytucją RP, określanie przedmiotów opodatkowania i stawek 

podatkowych: 

a) następuje w drodze rozporządzenia wydawanego corocznie przez Ministra 

Finansów, 

b) następuje w drodze ustawy, 

c) następuje w drodze uchwały Rady Polityki Pieniężnej. 

 

4. Zgodnie z Konstytucją RP, ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza: 

a) Naczelny Sąd Administracyjny, 

b) Sąd Najwyższy, 

c) Państwowa Komisja Wyborcza. 

 

5. Zgodnie z Konstytucją RP, granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie sądów 

administracyjnych przechodzą w stan spoczynku określa: 

a) uchwała Krajowej Rady Sądownictwa, 

b) ustawa, 

c) zarządzenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

6. Zgodnie z Konstytucją RP, źródłem prawa powszechnie obowiązującego jest: 

a) uchwała Krajowej Rady Sądownictwa, 

b) ustawa, 

c) zarządzenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

7. Zgodnie z Konstytucją RP, postępowanie sądowe jest: 

a) co najmniej dwuinstancyjne, 

b) jednoinstancyjne, 

c) trójinstancyjne. 
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8. Zgodnie z Konstytucją RP: 

a) obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy 

publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, 

b) obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji wyłącznie o działalności organów 

jednostek samorządu terytorialnego, 

c) obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji wyłącznie o działalności organów 

administracji rządowej. 

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych 

9. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, szczegółowe zasady 

przydziału spraw sędziom ustala: 

a) przewodniczący wydziału na wniosek prezesa wojewódzkiego sądu 

administracyjnego, 

b) prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego na wniosek kolegium sądu, 

c) kolegium sądu. 

 

10. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, wydziały wojewódzkiego 

sądu administracyjnego tworzy i znosi: 

a) prezes tego sądu po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów tego 

sądu, 

b) prezes tego sądu za zgodą zgromadzenia ogólnego sędziów tego sądu, 

c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

11. W świetle przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych sędziów sądów 

administracyjnych powołuje: 

a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, 

b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, 

c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

12. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kadencja prezesa 

wojewódzkiego sądu administracyjnego trwa: 

a) trzy lata, 

b) cztery lata, 

c) pięć lat. 

 

13. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych  zwierzchni nadzór na 

działalnością administracyjną sądów administracyjnych sprawuje: 

a) Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

b) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
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14. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych kontrola działalności 

administracji publicznej jest sprawowana przez sądy administracyjne pod względem: 

a) zgodności z prawem, 

b) zgodności z prawem i gospodarności - w sprawach dotyczących dyscypliny 

finansów publicznych, 

c) zgodności z prawem i skuteczności w realizowaniu polityki administracyjnej – w 

sprawach z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. 

 

15. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, asesorzy w sądach 

administracyjnych: 

a) są niezawiśli, 

b) ich orzeczenia muszą być uzgadniane z przewodniczącym wydziału 

orzeczniczego, 

c) mogą orzekać tylko w składach trzyosobowych. 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi 

16. W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

skargę kasacyjną od postanowienia odrzucającego skargę wnosi się w terminie: 

a) 7 dni od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem, 

b) 14 dni od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem, 

c) 30 dni  od dnia doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem. 

 

17. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

postanowienie uwzględniające wniosek o wyłączenie sędziego: 

a) jest zaskarżalne w drodze zażalenia, które należy wnieść w terminie 7 dni, 

b) jest zaskarżalne w drodze zażalenia, które należy wnieść w terminie 14 dni, 

c) jest niezaskarżalne. 

 

18. W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

przewodniczący zamyka rozprawę gdy: 

a) uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, 

b) skarżący obecny na rozprawie złoży wniosek o zamknięcie rozprawy, 

c) obecny na rozprawie pełnomocnik organu złoży wniosek  o zamknięcie rozprawy. 

 

19. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, spóźniony 

wniosek o przywrócenie uchybionego terminu: 

a) sąd oddala, 

b) sąd odrzuca, 

c) sąd pozostawia bez rozpoznania. 

 

20. W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

sąd rozpoznaje sprzeciw od decyzji na posiedzeniu niejawnym: 

a) w terminie 14 dni, 

b) w terminie 30 dni, 

c) w terminie 21 dni. 
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21. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

postanowienie o umorzeniu postępowania w przedmiocie prawa pomocy może wydać: 

a) sąd orzekający albo referendarz sądowy, 

b) wyłącznie referendarz sądowy, 

c) wyłącznie sąd orzekający. 

 

22. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organ, który 

uwzględnił skargę we własnym zakresie:  

a) nie przekazuje skargi i akt sprawy sądowi administracyjnemu, 

b) zawsze przekazuje skargę sądowi wraz kompletnymi aktami sprawy i odpowiedzią 

na skargę, 

c) przekazuje skargę i akta sprawy wyłącznie na żądanie sądu. 

 

23. W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: 

a) orzeczenie uzupełniające wyrok w zakresie kosztów postępowania zapada w 

formie wyroku, 

b) orzeczenie uzupełniające wyrok w zakresie kosztów postępowania zapada w 

formie postanowienia, 

c) wyrok w zakresie kosztów postępowania może uzupełnić przewodniczący składu 

orzekającego w formie zarządzenia. 

 

24. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd może 

zawiesić postępowanie: 

a) na zgodny wniosek stron, 

b) w razie śmierci skarżącego, 

c) w razie wniesienia do sądu skargi po wszczęciu postępowania administracyjnego 

w celu uchylenia decyzji. 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

25. Zgodnie z ustawą – Kodeks postępowania administracyjnego, niedopuszczalność 

odwołania stwierdza organ odwoławczy w drodze: 

a) postanowienia, 

b) pisma informacyjnego, 

c) adnotacji. 

 

26. Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego, wydanie decyzji w oparciu 

o inną decyzję, która została następnie uchylona stanowi przesłankę do: 

a) wznowienia postępowania administracyjnego, 

b) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, 

c) stwierdzenia nieważności decyzji. 

 

27. Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego, wniesienie ponaglenia 

przed upływem terminu na załatwienie sprawy skutkuje: 

a) pozostawieniem ponaglenia bez rozpoznania, 

b) rozpoznaniem ponaglenia, jeżeli nie zawiera braków formalnych, 

c) odrzuceniem ponaglenia. 
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28. Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego, zażalenie służy na: 

a) postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, 

b) postanowienie o przywróceniu uchybionego terminu, 

c) postanowienie o przywróceniu uchybionego terminu wydane przez organ 

pierwszej instancji. 

 

29. Zgodnie z ustawą  - Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie, w której 

decyzja rozstrzyga sporne interesy stron: 

a) organ ma obowiązek sporządzić uzasadnienie wydanej decyzji, 

b) organ może odstąpić od sporządzenia uzasadnienia wydanej decyzji, 

c) organ może odstąpić od sporządzenia uzasadnienia wydanej decyzji jeżeli uzyska 

na to zgodę przynajmniej jednej ze stron 

 

30. Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego, wydane przez organ 

pierwszej instancji postanowienie o zwrocie podania można zakwestionować wnosząc: 

a) zażalenie do organu wyższego stopnia, 

b) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do organu, który wydał postanowienie, 

c) skargę bezpośrednio do sądu administracyjnego. 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

31. Według ustawy - Ordynacja podatkowa, postanowienie organu podatkowego o odmowie 

wszczęcia postępowania: 

a) jest zaskarżalne w drodze zażalenia, 

b) jest zaskarżalne w drodze zażalenia ale tylko wtedy, gdy postanowienie wydał 

naczelnik urzędu skarbowego, 

c) jest niezaskarżalne. 

 

32. Według ustawy – Ordynacja podatkowa, organem odwoławczym od decyzji wydanej w 

pierwszej instancji przez wójta gminy jest: 

a) regionalna izba obrachunkowa, 

b) rada gminy, 

c) samorządowe kolegium odwoławcze. 

 

33. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, postępowanie podatkowe jest jawne: 

a) dla każdego, 

b) dla stron oraz dla osób, które pozostają ze stroną w takim stosunku prawnym, że 

rozstrzygnięcie sprawy może mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki, 

c) wyłącznie dla stron 

 

34. Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa, termin płatności podatku wynosi: 

a) 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego, 

b) 21 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego, 

c) 30 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego. 
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35. Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa, postępowanie w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się: 

a) wyłącznie na żądanie strony, 

b) wyłącznie z urzędu, 

c) z urzędu lub na żądanie strony. 

 

36. Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa, odmowa wydania zaświadczenia 

następuje w formie: 

a) decyzji, 

b) postanowienia, 

c) pisma informacyjnego. 
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KLUCZ ODPOWIEDZI DO TESTU (KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA) 

NR PYTANIA  ODPOWIEDŹ NR PYTANIA  ODPOWIEDŹ 

1 c 19 b 

2 a 20 b 

3 b 21 a 

4 b 22 b 

5 b 23 b 

6 b 24 a 

7 a 25 a 

8 a 26 a 

9 c 27 a 

10 c 28 a 

11 a 29 a 

12 c 30 a 

13 b 31 a 

14 a 32 c 

15 a 33 c 

16 c 34 a 

17 c 35 c 

18 a 36 b 
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PRACA PISEMNA 

Praca pisemna polega na opracowaniu jednego z dwóch poniższych zagadnień, wybranego 

przez Kandydata: 

KAZUS 1. 

Decyzją wydaną w dniu 2 stycznia 2023 r. nr 2045/ST/2023 Dziekan Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego skreślił Adama Kowala, studenta II – go 

stacjonarnych, jednolitych studiów prawniczych z listy studentów. Decyzja została doręczona 

stronie w dniu 4 stycznia 2023 r. W decyzji zawarto pouczenie o prawie do wniesienia 

odwołania od decyzji do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia. W dniu 23 stycznia 2023 r. w Dziekanacie WPIA Adam Kowal złożył odwołanie od 

decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Uzasadniając 

wniosek o przywrócenie terminu Adam Kowal wskazał, że przeoczył termin na wniesienia 

odwołania z uwagi na lekkie przeziębienie. W jego ocenie przywrócenie uchybionego terminu 

jest jak najbardziej zasadne, gdyż organ winien poczytać wskazaną przez niego okoliczność 

jako niezawinioną. W dniu 25 stycznia 2023 r. dokumentacja w sprawie została przekazana 

do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.  

Przygotuj projekt postanowienia (wraz z uzasadnieniem) rozstrzygającego wniosek 

o przywrócenie uchybionego terminu, które w wyżej wskazanym stanie faktycznym powinien 

wydać Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. 

KAZUS 2. 

Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 

oddalił skargi Adama Piotrowskiego oraz Anny Kowal na decyzję Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Gdańsku z dnia 22 września 2022 r. nr SKO/1505/2022 w przedmiocie 

warunków zabudowy. W następstwie wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia 

wydanego wyroku złożonego przez Annę Kowal skarżącej doręczono w dniu 15 lutego 2023 

r. odpis wyroku wraz z uzasadnieniem i stosownym pouczeniem o trybie i terminie na 

wniesienie skargi kasacyjnej. W dniu 20 lutego 2023 r. Adam Piotrowski złożył w Biurze 

Podawczym WSA w Gdańsku skargę kasacyjną od wydanego wyroku, która została przez 

skarżącego sporządzona osobiście. Z akt sądowych wynika, że skarżący są właścicielami 

sąsiednich działek. Ponadto z akt sądowych wynika, że Adam Piotrowski nie jest mężem Anny 

Kowal i w postępowaniu sądowym nie działa w charakterze jej pełnomocnika.  

Przygotuj projekt postanowienia (wraz z uzasadnieniem), które w wyżej wskazanym stanie 

faktycznym powinien wydać WSA w Gdańsku. 


