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Pytania testowe: 

 

1. Zgodnie z Konstytucją RP Prezesa NSA powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

na kadencję wynoszącą: 

a) 5 lat, 

b) 4 lata 

c) 6 lat 

 

2. Wśród kar dyscyplinarnych które mogą zostać wymierzone referendarzowi sądowemu 

nie ma kary: 

a) nagany z ostrzeżeniem, 

b) zawieszenia w obowiązkach służbowych na okres 1 roku, 

c) nagany z obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego o 10 % na okres dwóch lat. 

 

3. Wojewódzki sąd administracyjny tworzy: 

a) Prezes NSA, 

b) Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa NSA, 

c) Prezydent RP na wniosek Prezesa NSA. 

 

4. Zwierzchni nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów 

administracyjnych sprawuje: 

a) Prezydent RP, 

b) Minister Sprawiedliwości, 

c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

5. Sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach: 

a) wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między 

organami administracji publicznej, 

b) aktów nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, 

c) aktów prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i 

terenowych organów administracji rządowej. 
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6. Ustalenie podziału czynności w wojewódzkim sądzie administracyjnym i określenie 

zasad przydziału spraw sędziom należy do kompetencji: 

a) Prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego,  

b) Kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego, 

c)  Prezesa NSA na wniosek prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 

7. Sankcją za niewykonanie w terminie wezwania sądu, by skarżący mający miejsce 

zamieszkania za granicą ustanowił pełnomocnika do doręczeń na terenie kraju jest: 

a) odrzucenie skargi, 

b) zawieszenie postępowania, 

c) prowadzenie postępowania i pozostawianie korespondencji dla skarżącego w 

aktach ze skutkiem doręczenia. 

 

8. Jeśli na rozprawie w sprawie dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości wykazane 

zostanie aktem zgonu, że strona postępowania zmarła po wniesieniu skargi należy: 

a) umorzyć postępowanie w sprawie i doręczyć postanowienie wraz z uzasadnieniem 

sporządzonym z urzędu, 

b) zawiesić postępowanie i doręczyć postanowienie wraz z uzasadnieniem 

sporządzonym z urzędu, 

c) zawiesić postępowanie i postanowienie doręczyć z uzasadnieniem po wpłynięciu 

wniosku którejkolwiek ze stron postępowania. 

 

9. Czy referendarz sądowy podlega wyłączeniu w sprawie, w której świadczył usługi 

związane z daną sprawą:  

a) podlega wyłączeniu z mocy samej ustawy, 

b) podlega wyłączeniu na wniosek strony lub na własne życzenie, 

c) podlega wyłączeniu jedynie wówczas, gdy sporządzał i podpisywał pisma w sprawie. 
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10. W przypadku złożenia przez stronę wniosku o wymierzenie organowi grzywny za 

nienadesłanie skargi z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w ustawowym 

terminie 30 dni: 

a) Sąd wymierza grzywnę także wówczas, gdy skarga z aktami administracyjnymi 

została nadesłana przed rozstrzygnięciem wniosku - jeśli stwierdzi uchybienie 

terminu zawinione przez organ, 

b) Sąd umarza postępowanie wywołane wnioskiem z uwagi na jego 

bezprzedmiotowość w przypadku nadesłania skargi i akt administracyjnych przed 

rozstrzygnięciem wniosku, 

c) Sąd wzywa do nadesłania skargi wraz z aktami administracyjnymi zakreślając 

stosowny termin i wymierza grzywnę niezwłocznie po bezskutecznym upływie tego 

terminu. 

 

11. Kiedy uważa się za doręczone pismo sądowe, w przypadku jego niepodjęcia po 

dwukrotnym pozostawieniu zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej lub 

urzędzie gminy: 

a) z upływem 7 dni od powtórnego zawiadomienia, 

b) z upływem 14 dni od powtórnego zawiadomienia, 

c) z upływem 14 dni od pierwotnego zawiadomienia, 

 

12. Skarga kasacyjna w sprawie obowiązku celnego powinna być sporządzona: 

a) przez adwokata lub radcę prawnego,  

b) przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego,  

c) przez adwokata, radcę prawnego lub agencję celną  

 

13. Dowód z przesłuchania świadka sąd 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. 
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14. Referendarz sądowy przekazuje wniosek o przyznanie prawa pomocy sądowi gdy. 

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

b) skomplikowany charakter uzasadnienia wniosku powoduje konieczność wezwania 

strony do złożenia dodatkowych o świadczeń lub dokumentów, 

c) występuje oczywista bezzasadność skargi 

 

15. O cofnięciu przyznania prawa pomocy orzeka: 

a) referendarz, który wydał postanowienie o przyznaniu prawa pomocy, 

b) inny referendarz niż ten, który wydał postanowienie o przyznaniu prawa pomocy, 

d) właściwy wojewódzki sąd administracyjny. 

 

16. Postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy 

podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu za zastępstwo prawne przed sądem 

pierwszej instancji na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych 

udokumentowanych wydatków nie może być wydane przez:  

a) Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający skargę kasacyjną od wydanego przez 

sąd pierwszej instancji rozstrzygnięcia  

b) referendarza, który przyznał prawo pomocy w danej sprawie,  

c) wojewódzki sąd administracyjny rozpoznający sprawę. 

 

17. Orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa 

pomocy, gdy strona wezwana do uzupełnienia braków złożonego urzędowego 

formularza, braków tych nie uzupełniła w zakreślonym terminie powinno mieć brzmienie: 

a) zwrócić wniosek o przyznanie prawa pomocy,  

b) pozostawić wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania, 

c) odrzucić wniosek o przyznanie prawa pomocy. 

 

18. Od zarządzeń i postanowień referendarza sądowego można wnieść: 

a) zażalenie do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, 

b) sprzeciw do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, 

c) zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
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19. W wypadku oddalenia skargi przez WSA i złożenia skargi kasacyjnej oraz wniosku o 

wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, wniosek ten podlega: 

a) rozpoznaniu przez WSA,  

b) Rozpoznaniu przez NSA, 

c) odrzuceniu. 

 

20. Przyznanie wynagrodzenia adwokatowi, radcy prawnemu lub dorady podatkowemu za 

zastępstwo prawne na zasadzie prawa pomocy następuje: 

a) według stawek wynikających z właściwego dla danego pełnomocnika 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zawierającego zasady ponoszenia przez 

Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez danego pełnomocnika 

ustanowionego z urzędu, ale nie może wynosić więcej niż 600% stawki minimalnej 

ani też przekraczać wartości przedmiotu sprawy i niezbędne udokumentowane 

wydatki. 

b) według stawek wynikających z właściwego dla danego pełnomocnika 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zawierającego zasady ponoszenia przez 

Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez danego pełnomocnika 

ustanowionego z urzędu, ale nie może wynosić więcej niż 400% stawki minimalnej 

ani też przekraczać wartości przedmiotu sprawy i niezbędne udokumentowane 

wydatki. 

c) według stawek wynikających z właściwego dla danego pełnomocnika 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zawierającego zasady ponoszenia przez 

Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez danego pełnomocnika 

ustanowionego z urzędu, ale nie może wynosić więcej niż 150% stawki minimalnej 

podwyższonej o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju 

czynności i niezbędne udokumentowane wydatki. 

 

21. Prawo do żądania kosztów sądowych przedawnia się z upływem: 

a) 2 lat licząc od dnia, w którym koszty należało uiścić, 

b) 3 lat licząc od dnia, w którym koszty należało uiścić, 

c) 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym koszty należało uiścić , 
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22. Prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub ustanowienia 

adwokata (radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) 

przyznane stronie w sprawie ze skargi, na podstawie art. 244 i art. 245 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądamiadministracyjnymi (Dz. U. Nr 

153, poz. 1270 ze zm.): 

a) obejmuje tylko postępowanie wywołane skargą przed sądem I instancji, 

b) obejmuje tylko postępowanie wywołane skargą przed sądem I i skargą kasacyjną 

przed NSA, 

c)  obejmuje postępowanie wywołane skargą przed sądem I i skargą kasacyjną przed 

NSA oraz postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania w tej sprawie. 

 

23. W jakiej wysokości pobiera się wpis sądowy od skargi w sprawie, w której strona wnosi 

o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, w sytuacji, gdy kwestionuje jedynie część 

zobowiązania podatkowego z niej wynikającego: 

a) wpis stały w sprawie podatkowej 500,- zł,  

b) wpis stosunkowy od wartości całej należności objętej zaskarżoną decyzją, 

c)  wpis stosunkowy tylko od wartości kwestionowanej należności. 

 

24. Grzywny orzeczone w postępowaniu przed sądem administracyjnym podlegają 

egzekucji sądowej: 

a) po nadaniu orzeczeniu klauzuli wykonalności przez właściwy wojewódzki sąd 

administracyjny, 

b) po nadaniu orzeczeniu klauzuli wykonalności przez właściwy miejscowo sąd 

rejonowy, 

c) bez nadawania orzeczeniu klauzuli wykonalności. 

 

25. Organem odwoławczym od decyzji wójta gminy w przedmiocie podatku od 

nieruchomości jest: 

a) starosta, 

b) samorządowe kolegium odwoławcze 

c) dyrektor izby skarbowej. 
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26. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się: 

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

płatności podatku, 

b) z upływem 5 lat od zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże takiego 

zobowiązania, 

c) z upływem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 

płatności podatku. 

 

27. Wniosek o interpretacje prawa podatkowego może dotyczyć: 

a) zaistniałego stanu faktycznego, 

b) zdarzeń przyszłych,  

c) zaistniałego stanu faktycznego i zdarzeń przyszłych. 

 

28. Bieg terminu zobowiązania podatkowego z dniem wniesienia skargi do sądu na 

decyzję dotyczącą tego zobowiązania: 

a) zostaje przerwany,  

b)  ulega zawieszeniu,  

c) okoliczność ta nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia. 

 

29. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczona odpowiedzialnością mogą odpowiadać 

solidarnie: 

a) wspólnicy do wysokości udziału w spółce, 

b) członkowie zarządu całym swoim majątkiem,  

c)  członkowie zarządu i rady nadzorczej całym swoim majątkiem. 

 

30. Organ administracji stwierdza wygaśnięcie decyzji administracyjnej w przypadku gdy: 

a) została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a 

strona nie dopełniła tego warunku, 

b) Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność przepisu stanowiącego 

podstawę prawną decyzji, 

c) zostanie ustalone, że decyzję skierowano do osoby nie będącej stroną w sprawie. 
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31. Jeśli podanie wnosi osoba nie będąca stroną to organ administracji zgodnie z 

przepisami kodeksu postępowania administracyjnego: 

a) decyzją umorzy postępowanie, 

b) zarządzeniem pozostawi podanie bez rozpoznania,  

c) postanowieniem odmówi wszczęcia postępowania. 

 

32. W razie wniesienia odwołania przez podmiot, któremu nie przysługuje status strony 

zgodnie z przepisami k.p.a., organ powinien: 

a) pozostawić odwołanie bez rozpoznania, informując o tym wnoszącego odwołanie, 

b) utrzymać w mocy decyzję organu I instancji ograniczając uzasadnienie do 

wskazania, że odwołujący się nie jest stroną, 

c) umorzyć postępowanie odwoławcze. 

 

33. Odmowa wznowienia postępowania na podstawie przepisów k.p.a. następuje w drodze: 

a) decyzji administracyjnej 

b) niezaskarżalnego postanowienia, od którego przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego, 

c) postanowienia na które przysługuje zażalenie. 

 

34. Według przepisów k.p.a. cofnięcie odwołania: 

a) powoduje zawsze umorzenie postępowania odwoławczego, 

b) nie wiąże organu odwoławczego o ile stwierdzi on, że decyzja organu I instancji 

narusza prawo, 

c) powoduje konieczność zwrotu akt organowi I instancji bez wydawania orzeczenia. 

 

35. Zgodnie z ustawą o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sprawa może być 

rozpoznana w trybie uproszczonym: 

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

wątpliwości, 

b) z urzędu, jeśli zaskarżona decyzja została wydana przez organ niewłaściwy. 

c) na wniosek strony, bez względu na stanowisko organu. 
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36. Postanowienie o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w sprawie 

sąd administracyjny I instancji: 

a) wydaje na posiedzeniu niejawnym i doręcza je stronom wraz z uzasadnieniem, 

b) uzasadnia na wniosek strony o ile wydaje je na rozprawie, 

c)  wydaje na rozprawie i uzasadnia z urzędu. 
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Kazus 1. 

 

Stan faktyczny: 

 
Andrzej K. złożył skargę na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której 

odmówiono mu umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za okres 

od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 i ustanowienie pełnomocnika z urzędu - adwokata. 

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

nieporadną i nie jest w stanie sam prowadzić swojej sprawy przed sądem. Z załączonego 

na formularzu PPF wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że skarżący ma lat 45 i 

utrzymuje się z renty w kwocie 974,-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. Skarżący oświadczył również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku 

prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym i rzecznikiem patentowym. 

 

Polecenie: 

Sporządzić projekt postanowienia w przedmiocie prawa pomocy dla Andrzeja K.  
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Kazus 2. 

 

Stan faktyczny: 

 

Rada Gminy L. wydała w dniu 28 lutego 2012r. uchwałę nr 3/2012 następującej treści: 

„W związku ze złą sytuacją finansową Gminy - działając dla dobra wszystkich członków 

wspólnoty gminnej - stwierdza się wygaśnięcie z dniem wydania uchwały wszystkich 

roszczeń odszkodowawczych osób fizycznych związanych z wywłaszczeniem gruntów na 

cele publiczne oraz z przejściem na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości zajętych 

pod drogi gminne." W uchwale nie wskazano jej podstawy prawnej. 

Józef K., wobec którego ostateczną decyzją stwierdzono przejście na rzecz Gminy L. 

z urzędu prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną i który w ustawowym 

terminie wniósł o ustalenie odszkodowania z tytułu utraty prawa własności tej 

nieruchomości, pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 15 marca 2012 r. wezwał 

Radę do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego ww. uchwałą Już w dniu 25 marca 

2012r. otrzymał odpowiedź odmawiającą uchylenia kwestionowanej uchwały, zaś w dniu 6 

maja 2012 r. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. skargę na 

powyższą uchwałę i uiścił należny wpis sądowy. 

Równocześnie ze skargą Józefa K. wpłynęła do sądu skarga Prokuratora Okręgowego 

na uchwałę 3/2012. Prokurator nie wzywał Rady do usunięcia naruszenia prawa, a w 

uzasadnieniu skargi argumentował, że zaskarżona uchwała narusza przepisy rangi 

konstytucyjnej. 

 

Polecenie: 

Proszę przedstawić czynności, jakie powinien w opisanej sytuacji wykonać sąd 

administracyjny i zaprojektować właściwe rozstrzygnięcia. 
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Pytania testowe: 

 

1. Na przewlekłe prowadzenie postępowania zgodnie z przepisami kodeksu postępowania 

administracyjnego stronie służy: 

a) ponaglenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie 

do usunięcia naruszenia prawa; 

b) zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie 

do usunięcia naruszenia prawa;  

c) skarga do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do 

usunięcia naruszenia prawa. 

 

2. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią, że organ odwoławczy 

może wydać decyzję na niekorzyść strony odwołującej się: 

a) w każdym uzasadnionym wypadku; 

b) w sytuacji, gdy decyzja rażąco narusza interes społeczny;  

c) w sytuacji, gdy decyzja nie została wykonana. 

 

3. Organ administracji publicznej na podstawie przepisów k.p.a. stwierdza nieważność 

decyzji, która: 

a) wydana została w wyniku przestępstwa; 

b) wydana została bez podstawy prawnej; 

c) wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu. 

 

4. W świetle przepisów k.p.a. zażalenie nie przysługuje na: 

a) postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania; 

b) postanowienie w sprawie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania; 

c) postanowienie w sprawie odmowy zawieszenia postępowania. 
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5. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku w którym 

podanie nie czyni zadość wymogom ustawowym, a strona nie usunie braków w 

wyznaczonym terminie: 

a) organ administracji zwraca podanie stronie; 

b) organ administracji wydaje postanowienie o pozostawieniu podania bez 

rozpoznania; 

c) organ administracji pozostawia podanie bez rozpoznania, a strona może wnieść 

skargę na bezczynność organu. 

 

6. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią, że organizacja społeczna 

może występować z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie 

dotyczącej innej osoby jeżeli: 

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

interes społeczny;  

b) jeżeli przemawia za tym interes publiczny; 

c) jeżeli jest to uzasadnione związkiem interesu organizacji społecznej z interesem 

osoby, której dotyczy wniosek. 

 

7. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią, że w przypadku złożenia 

wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji po upływie 10 lat od jej doręczenia: 

a) organ administracji wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania; 

b) organ administracji wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania; 

c) organ administracji stwierdza nieważność decyzji, jeśli została wydana z rażącym 

naruszeniem prawa.  

 

8. W świetle przepisów k.p.a. błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania: 

a) powoduje bezskuteczność decyzji: 

b) powoduje nieważność decyzji; 

c) nie może zaszkodzić stronie, która się zastosowała do tego pouczenia; 
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9. Jeżeli strona jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia 

odwołania nie złożyła odwołania, organ podatkowy właściwy do rozpoznania odwołania: 

a) odmawia przywrócenia terminu, 

b) pozostawia podanie bez rozpatrzenia. 

c) wzywa stronę do usunięcia braku w terminie 7 dni z pouczeniem, że niewypełnienie 

tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia, 

 

10. Organ podatkowy, który wydał decyzję, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli: 

a) została wydana bez podstawy prawnej; 

b) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie, 

c) została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a 

strona nie dopełniła tego warunku. 

 

11. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem: 

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

podatku; 

b) 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności 

podatku; 

c) 5 lat, licząc od upływu terminu płatności podatku. 

 

12. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa (art. 21 § 1 pkt 2), zobowiązanie podatkowe 

powstaje z dniem: 

a) doręczenia decyzji organu podatkowego określającej wysokość zobowiązania 

podatkowego; 

b) doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego; 

c) wydania decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego; 
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13. W świetle przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa załatwienie sprawy w 

postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić: 

a) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ 

odwoławczy – jeśli w tej sprawie dopuszczono dowód z opinii biegłego; 

b) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ 

odwoławczy – jeśli w tej sprawie strona złożyła wniosek o przeprowadzenie 

rozprawy;  

c) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ 

odwoławczy – jeśli w tej sprawie decyzji nieostatecznej organu pierwszej instancji 

nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

14. Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej 

może być wszczęta: 

a) jeżeli egzekucja z majątku podatnika jest rażąco sprzeczna z interesem 

społecznym; 

b) niezależnie od egzekucji prowadzonej z majątku podatnika; 

c) jeżeli egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części 

bezskuteczna. 

 

15. Za zaległości podatkowe spółki z o.o. mogą odpowiadać solidarnie: 

a) wspólnicy tej spółki; 

b) członkowie jej zarządu; 

c) wspólnicy tej spółki i członkowie jej zarządu; 

 

16. Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą 

podatkowym przez organ podatkowy następuje: 

a) za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, przez pracowników obsługujących 

organ podatkowy albo w siedzibie organu podatkowego; 

b) za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, przez pracowników obsługujących 

organ podatkowy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu 

podatkowego; 

 



Konkurs na referendarza – zestaw 2 

Strona 17 z 63 

17. Asesorów sądowych do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego powołuje: 

a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

b) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, na wniosek Krajowej Rady 

Sądownictwa, 

c) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. 

 

18. Wydziały w wojewódzkim sądzie administracyjnym tworzy i znosi: 

a) prezes właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, 

b) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

c) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

19. Kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego 

przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa: 

a) prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, 

b) kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego, 

c) zgromadzenie ogólne wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 

20. Regulamin określający szczegółowo tryb wewnętrznego urzędowania wojewódzkich 

sądów administracyjnych ustala: 

a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

b)  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

c) Krajowa Rada Sądownictwa. 

 

21. W zgromadzeniu ogólnym sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego mogą 

uczestniczyć: 

a) sędziowie wojewódzkiego sądu administracyjnego w stanie spoczynku, 

b) asesorzy sądowi z prawem udziału w głosowaniu, 

c) asesorzy sądowi bez prawa udziału w głosowaniu 
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22. Skarga do sądu administracyjnego przysługuje na: 

a) odmowę rozpatrzenia sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 84c ust. 1 ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 

584 ze zm.), 

b) zawiadomienie o nieumieszczeniu przedsiębiorcy na liście, o którym mowa  

w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych 

niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji 

udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 837) 

c) zatwierdzenie organizacji ruchu na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

 

23. W postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach skarg, których 

przedmiotem jest uchwała rady gminy, zdolność procesową ma: 

a) przewodniczący rady gminy, 

b) wójt (burmistrz, prezydent miasta), chyba że w sprawie zachodzą okoliczności 

szczególne, których nieuwzględnienie mogłoby prowadzić do pozbawienia rady 

gminy prawa do ochrony sądowej, 

c) wyłącznie rada gminy. 

 

24. Sąd uwzględniając skargę jednostki samorządu terytorialnego na akt nadzoru:  

a) uchyla ten akt;  

b) stwierdza, że akt został wydany z naruszeniem prawa; 

c) stwierdza nieważność tego aktu. 
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25. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: 

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

administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem 

Konstytucyjnym albo Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; 

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

administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem 

Konstytucyjnym lub Europejskim Trybunałem Praw Człowieka albo Trybunałem 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 

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

administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem 

Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

 

26. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy: 

a) nie będąc jednak związany zarzutami wnioskami skargi oraz powołaną podstawą 

prawną w każdej sprawie; 

b) nie będąc jednak związany zarzutami wnioskami skargi oraz powołaną podstawą 

prawną z wyjątkiem skarg na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego; 

c) nie będąc jednak związany zarzutami wnioskami skargi oraz powołaną podstawą 

prawną w każdej sprawie z wyjątkiem skarg na bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania przez organy. 

 

27. Postanowienie stwierdzające prawomocność orzeczenia wojewódzkiego sądu 

administracyjnego wydaje: 

a) wojewódzki sąd administracyjny; 

b) referendarz sądowy; 

c) wojewódzki sąd administracyjny lub referendarz sądowy.  

 

28.  Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy, który 

wypowiedział pełnomocnictwo, jest obowiązany działać za stronę, jeśli mocodawca nie 

zwolni go z tego obowiązku jeszcze przez: 

a) tydzień; 

b) dwa tygodnie; 

c) miesiąc. 
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29. Według ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organizacja 

społeczna może wnieść skargę do sądu administracyjnego w zakresie jej statutowej 

działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli: 

a) wymaga tego ochrona praworządności; 

b) wymaga tego interes społeczny; 

c) brała udział w postępowaniu administracyjnym. 

 

30. Według ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na 

postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego odrzucającego skargę z tego 

powodu, że sprawa objęta skargą została już prawomocnie osądzona służy: 

a) skarga kasacyjna; 

b) zażalenie;  

c) zażalenie które powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, a 

w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji 

administracyjnej związanej z tymi obowiązkami przez doradcę podatkowego. 

 

31. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między Samorządowym 

Kolegium Odwoławczym w Gdańsku i Wojewodą Pomorskim jest:  

a) WSA w Gdańsku; 

b) WSA w Warszawie; 

c) NSA; 

 

32. Pełnomocnictwo ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw przed sądami 

administracyjnymi: 

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

postępowania; 

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

c) obejmuje umocowanie do wniesienia skargi o wznowienie postępowania, 

gdy wynika to z treści pełnomocnictwa. 
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33. 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. 

 

34. W przypadku, gdy przed sądem administracyjnym toczy się kilka oddzielnych spraw, 

które pozostają ze sobą w związku, sąd ten: 

a) może zarządzić ich połączenie w celu ich łącznego rozpoznania lub także 

rozstrzygnięcia;  

b) zarządza ich połączenie w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia; 

c) zarządza ich połączenie w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, 

na wniosek strony skarżącej. 

 

35. Postanowienie o odrzuceniu wniosku o wyłączenie sądu:  

a) doręcza się stronie z uzasadnieniem;  

b) podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia; 

c) jest niezaskarżalne.  

 

36. W razie uwzględnienia skargi na decyzję: 

a) decyzja nie wywołuje skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, 

chyba że sąd postanowi inaczej; 

b) sąd określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana; 

c) decyzja wywołuje skutki, chyba że sąd postanowi inaczej. 
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Kazus 1. 

 

Stan faktyczny: 

 

Józef K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na 

decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie ukarania go karą 

15.000,- zł. za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym. W skardze zawarł 

wniosek o udzielenie prawa pomocy prze ustanowienie adwokata i zwolnienie od kosztów 

sądowych. Uzasadniając wniosek wskazał, że obecnie tzn. od 1 stycznia 2016 r. nie 

prowadzi działalności gospodarczej i jest zarejestrowanym bezrobotnym bez prawa do 

zasiłku. Jego jedyny majątek stanowi samochód ciężarowy marki Volvo rocznik 1992, który 

służył skarżącemu do prowadzenia działalności transportowej. Samochód ten jest 

niesprawny wskutek wypadku i jest niezdatny do użytku. Skarżący w ubiegłych 3 latach 

uzyskał dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie odpowiednio: 35.000,- 

zł, 67.000,- zł oraz 23.000,-zł. Skarżący nie posiada oszczędności ani tytułu prawnego do 

żadnych nieruchomości ani wartościowych ruchomości. Zamieszkuje w lokalu położonym w 

budynku, stanowiącym odrębną własność jego żony Ewy K., nabytym przez nią w drodze 

dziedziczenia. W budynku tym znajdują się dwa lokale, a jedynym dochodem, pozwalającym 

na utrzymanie się skarżącego i jego żony jest czynsz najmu w kwocie 1.000,- zł miesięcznie 

z tytułu wynajmu drugiego lokalu. Żona skarżącego nie pracuje obecnie, także w przeszłości 

pozostawała na jego wyłącznym utrzymaniu. Na konto bankowe skarżącego wpływają 

środki z wynajmu lokalu oraz sporadyczna pomoc od dorosłego syna, który łącznie – w ciągu 

ostatnich trzech lat nieregularnie wpłacał na konto różne kwoty – łącznie 9.000,-zł. Skarżący 

i jego żona nie mają innych osób na utrzymaniu.  

 

Polecenie: 

Proszę o zaprojektowanie pełnego orzeczenia referendarza sądowego 

rozstrzygającego powyższy wniosek – przy założeniu, że fakty o których mowa w 

oświadczeniu skarżącego znajdują oparcie w przedłożonych dokumentach.  

Przedmiotem oceny komisji będzie zaprezentowana argumentacja prawnicza oraz 

konstrukcja zaprojektowanego orzeczenia. 
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Kazus 2. 

 

Stan faktyczny: 

 

Prezydent Miasta G. postanowieniem z dnia 26 maja 2016r. stwierdził wniesienie z 

przekroczeniem terminu odwołania od swej decyzji z 5 kwietnia 2016r., wydanej w 

postępowaniu wszczętym z wniosku Józefy K. o wydanie warunków zabudowy dla 

inwestycji polegającej na budowie pomnika na Placu Dworcowym w G. Po rozpoznaniu 

zażalenia Józefy K. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w G. utrzymało powyższe 

postanowienie w mocy - wskazując, że ustalenia organu I instancji co do przekroczenia 

terminu 14 dni na wniesienie odwołania są trafne. W skardze wniesionej do sądu 

administracyjnego skarżąca podnosiła, że organ administracji wadliwie odczytał datę 

nadania odwołania w urzędzie pocztowym, gdyż datą tą był 15 kwietnia, a nie 15 maja, jak 

przyjął to organ. Skarżąca uiściła w terminie wpis od skargi i w piśmie wniosła o 

zasądzenie od organu kosztów postępowania.  

 

Polecenie: 

Proszę zaprojektować orzeczenie, które w powyższym stanie faktycznym powinien wydać 

sąd I instancji 
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KONKURS NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W WOJEWÓDZKIM 

SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W GDAŃSKU W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2019R. 

 

TEST 

 

Rozwiązanie testu polega na zaznaczeniu na poniższym teście w ramach każdego 
pytania jednej litery odpowiadającej prawidłowej odpowiedzi (test jednokrotnego wyboru). 
Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się jeden punkt. Dokonanie zmiany zakreślonej 
odpowiedzi skutkuje nieprzyznaniem punktu za dane pytanie. Przy rozwiązywaniu testu 
zabronione jest korzystanie z aktów prawnych i jakichkolwiek urządzeń elektronicznych. 
Naruszenie powyższego zakazu spowoduje przerwanie konkursu w stosunku do osoby, 
która zakaz naruszyła. 

 

Użyte w teście skróty oznaczają:  

• p.p.s.a. - ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1302) 

• k.p.a. - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) 

 

 

1) W świetle przepisów p.p.s.a. pełnomocnictwo ogólne lub do prowadzenia 

poszczególnych spraw obejmuje z samego prawa umocowanie do: 

a) wszystkich łączących się ze sprawą czynności, ale tylko do czasu jej 

prawomocnego zakończenia  

b) wszystkich łączących się ze sprawą czynności w postępowaniu, w tym skargi o 

wznowienie postępowania i postępowania wywołanego jej wniesieniem,  

c) wszystkich łączących się ze sprawą czynności w tym skargi o wznowienie 

postępowania i stwierdzenie nieważności oraz postępowań wywołanych ich 

wniesieniem. 

 
2) Zgodnie z p.p.s.a. adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik 

patentowy, który wypowiedział pełnomocnictwo: 

a) jest obowiązany działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że 

mocodawca zwolni go od tego obowiązku, 

b) jest obowiązany działać za stronę jeszcze przez czas konieczny do uchronienia 

mocodawcy od niekorzystnych skutków prawnych, 

c) jest obowiązany działać za stronę do czasu powiadomienia o wypowiedzeniu 

strony przeciwnej i innych uczestników. 
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3) Między postępowaniem sądowoadministracyjnym a administracyjnym zachodzi taka 

zależność, że postępowanie sądowe podlega zawieszeniu: 

a) w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania 

administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub 

wznowienia postępowania, 

b) w razie wniesienia skargi do sądu przed wszczęciem postępowania 

administracyjnego w celu zmiany lub uchylenia aktu  

c) w razie wszczęcia postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, 

stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania po wniesieniu 

skargi  

 
4) Marszałek województwa: 

a) jest organem podatkowym pierwszej instancji, stosownie do swojej właściwości, 

b) jest organem odwoławczym, stosownie do swojej właściwości, 

c) nie jest organem podatkowym. 

 
5) Organem właściwym do rozpoznania sprawy z wniosku o zmianę bądź uchylenia 

decyzji ostatecznej na podstawie k.p.a. jest: 

a) zawsze organ I instancji, 

b) zawsze organ II instancji, 

c) organ I lub II instancji  

 
6) W sprawie bezczynności organu w przedmiocie rozpoznania ponaglenia na 

niezałatwienie sprawy w terminie:  

a) przysługuje skarga do sądu administracyjnego, 

b) skarga do sądu administracyjnego podlega odrzuceniu  

c) przysługuje skarga do sądu administracyjnego po wyczerpaniu środków 

zaskarżenia.  
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7) Skargę na uchwałę jednostki samorządu terytorialnego z zakresu administracji 

publicznej, stanowiącą akt prawa miejscowego można wnieść do sądu 

administracyjnego:  

a) w każdym czasie, 

b) po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, 

c) w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o akcie  

 

8) Zgodnie z k.p.a. wznowienie postępowania z tej przyczyny, że strona bez własnej 

winy nie brała udziału w postępowaniu, następuje: 

a) tylko na żądanie strony, 

b) tylko z urzędu 

c) zarówno z urzędu, jak i na żądanie strony. 

 
9) Zgodnie z k.p.a. , wznowienie postępowania następuje w drodze: 

a) zawiadomienia na piśmie o wznowieniu postępowania, 

b) decyzji 

c) postanowienia  

 
10) Zgodnie z k.p.a. organ administracji publicznej załatwia sprawę w postępowaniu 

uproszczonym, jeżeli: 

a) przemawia za tym charakter sprawy. 

b) przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, 

c) przepis szczególny tak stanowi, 

 
11) Zgodnie z p.p.s.a , w razie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron sąd 

postanowi podjąć postępowanie na wniosek którejkolwiek z nich, nie wcześniej niż 

po upływie: 

a) miesiąca od zawieszenia postępowania, 

b) trzech miesięcy od zawieszenia postępowania, 

c) dwóch miesięcy od zawieszenia postępowania. 
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12) Zgodnie z p.p.s.a. wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku: 

a) przerywa bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia od tego wyroku, 

b) nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia od tego 

wyroku, 

c) powoduje, że bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia od tego wyroku 

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. 

 
13) Uwzględniając skargę jednostki samorządu terytorialnego na akt nadzoru sąd: 

a) stwierdza bezskuteczność aktu  

b) stwierdza nieważność aktu  

c) uchyla akt  

 

14) Zgodnie z p.p.s.a. na postanowienie o odmowie przyznania stronie prawa pomocy 

środek zaskarżenia przysługuje: 

a) wnioskodawcy i organowi  

b) każdej ze stron postępowania, 

c) wyłącznie stronie, która wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy  

 
15) Zgodnie z przepisami k.p.a., jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów 

właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi 

dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w 

sprawach nie należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest: 

a) rada gminy,  

b) wojewoda, 

c) komisja skarg, wniosków i petycji.  

 
16) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, do zapłaty podatku w formie polecenia 

przelewu obowiązani są: 

a) wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, 

b) podatnicy prowadzący działalność gospodarcza i obowiązani do prowadzenia 

księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów,  

c) wyłącznie przedsiębiorcy obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
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17) Zgodnie z przepisami k.p.a., jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ 

administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w 

całości na uwzględnienie: 

a) wydaje nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję, po 

poinformowaniu organu odwoławczego o wniesionym odwołaniu, 

b) wydaje nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję, po 

uzyskaniu zgody organu wyższego stopnia, 

c) może wydać nowa decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżona decyzję, 

 
18) Przewodniczący wydziału orzeczniczego nie może powierzyć referendarzowi 

sądowemu: 

a) wydania zarządzenia o wezwaniu strony do uiszczenia wpisu sadowego od 

skargi. 

b) ustalenia, czy skarga czyni zadość wymaganiom formalnym, a w razie potrzeby 

wezwanie do usunięcia braków formalnych 

c) zwrócenia się do sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku.  

 
19) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zaświadczenie powinno być wydane bez 

zbędnej zwłoki lecz: 

a) nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie 

zaświadczenia. 

b) nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie 

zaświadczenia. 

c) nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie 

zaświadczenia. 

 
20) Pełnomocnikiem strony w świetle przepisów k.p.a. może być: 

a) spółka jawna, 

b) organizacja społeczna  

c) sąsiad 
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21) Jeżeli strona w postępowaniu administracyjnym na podstawie k.p.a. ustanowiła 

dwóch pełnomocników, pisma doręcza się:  

a) obu pełnomocnikom, 

b) pełnomocnikowi wskazanemu przez stronę, 

c) pełnomocnikowi wybranemu przez organ bez względu na wolę strony  

 
22) Zgodnie z k.p.a. metryka sprawy jest: 

a) obligatoryjną częścią akt administracyjnych  

b) załącznikiem do akt, 

c) ma charakter fakultatywny. 

 
23) Mediacja w postępowaniu administracyjnym na podstawie k.p.a. ma charakter: 

a) dobrowolny i fakultatywny  

b) obligatoryjny, jeśli żądanie pochodzi od strony 

c) stanowi obligatoryjny element postępowania wyjaśniającego. 

 
24) Przesłuchanie osób w charakterze świadków przez sąd administracyjny w świetle 

przepisów p.p.s.a.  

a) jest niedopuszczalne, 

b) jest możliwe w razie konieczności wyjaśnienia istotnych wątpliwości w sprawie, 

c) jest możliwe w razie zaginięcia akt. 

 
25) Zasady biurowości w sądach administracyjnych ustala: 

a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

b) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  

c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 

 
26) Według p.p.s.a Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargę kasacyjną od 

wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego oddalającego sprzeciw od decyzji 

uchylającej decyzję organu I instancji i przekazującej sprawę do ponownego 

rozpatrzenia organowi I instancji:  

a) w terminie 14 dni od dnia wpływu, 

b) w terminie 30 dni od dnia wpływu, 

c) w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu. 
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27) Na podstawie k.p.a. wyjaśnienie organu administracji publicznej wątpliwości co do 

treści decyzji, którą wydał zapada w formie: 

a) decyzji, 

b) postanowienia, 

c) pisma informacyjnego  

 
28) Według p.p.s.a. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na 

postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o: 

a) odrzuceniu wniosku o wyłączenie sądu, 

b) oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego, 

c) odrzuceniu ponownego wniosku o wyłączenie sędziego, opartego na tych 

samych okolicznościach. 

29) Postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego odrzucające sprzeciw od 

postanowienia referendarza sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy jest: 

a) zaskarżalne w formie sprzeciwu 

b) zaskarżalne w formie zażalenia 

c) jest niezaskarżalne 

 
30) Postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego utrzymujące w mocy 

postanowienie referendarza sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy jest: 

a) zaskarżalne w formie sprzeciwu 

b) zaskarżalne w formie zażalenia 

c) jest niezaskarżalne 

 
31) W świetle p.p.s.a. wstrzymanie wykonania aktu traci moc z dniem: 

a) wydania przez sąd orzeczenia uwzględniającego skargę 

b) wydania przez sąd orzeczenia oddalającego skargę 

c) uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego skargę 

 
32) Postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odmowie przeprowadzenia 

w sprawie postępowania mediacyjnego jest: 

a) zaskarżalne w formie sprzeciwu  

b) zaskarżalne w formie zażalenia 

c) jest niezaskarżalne 
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33) Nie uwzględniając sprzeciwu od decyzji uchylającej decyzję organu I instancji i 

przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji sąd 

wyrokiem: 

a) odrzuca sprzeciw w całości 

b) stwierdza, że sprzeciw nie zasługuje na uwzględnienie 

c) oddala sprzeciw 

 
34) Zgodnie z k.p.a. organ administracji publicznej nie stwierdza nieważności decyzji 

skierowanej do osoby niebędącej stroną w sprawie jeśli:  

a) od wydania decyzji upłynęło 10 lat, 

b) adresat decyzji zmarł, 

c) od wydania decyzji upłynęło 5 lat.  

 

35) Spory o właściwość między naczelnikami urzędów skarbowych a naczelnikami 

urzędów-celno-skarbowych zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej rozstrzyga: 

a) Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, 

b) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, 

c) Szef Krajowej Administracji Skarbowej.  

 
36) Termin płatności podatku wynikającego z decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego wynosi: 

a) 7 dni od dnia doręczenia decyzji, 

b) 14 dni od dnia doręczenia decyzji, 

c) 21 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 
37) Sąd umarza zawieszone postępowanie, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania 

zawieszonego na zgodny wniosek stron nie został zgłoszony: 

a) w ciągu roku od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu, 

b) w ciągu 3 lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu, 

c) w ciągu 5 lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu.  
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38) Pełnomocnikiem strony (osoby fizycznej) przed sądem administracyjnym może być 

nie będący innym skarżącym lub uczestnikiem postępowania:  

a) teść 

b) pradziadek  

c) wujek 

 
39) Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych: 

a) wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. 

b) wpłacane są po wezwaniu organu podatkowego przesłanego zobowiązanemu 

bez jakiegokolwiek ich wyliczenia, 

c) wpłacane są po wezwaniu organu podatkowego przesłanego zobowiązanemu 

wraz ze szczegółowym ich wyliczeniem. 

 
40) Według przepisów k.p.a. jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono 

podanie, jest niewłaściwy w sprawie, to: 

a) pozostawia podanie bez rozpoznania postanowieniem, na które służy 

zażalenie, 

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

wnoszącego podanie, 

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

zażalenie. 

 
41) Prokurator, który brał udział w postępowaniu administracyjnym może wnieść skargę 

do sadu administracyjnego 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. 

 
42) 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.  
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43) Według p.p.s.a. na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o 

odrzuceniu skargi z powodu nieuiszczenia wpisu sądowego przysługuje:  

a) skarga kasacyjna,  

b) zażalenie,  

c) sprzeciw  

 
44) Umarzając postępowanie administracyjne prowadzone na podstawie k.p.a. w całości 

albo w części, organ administracji publicznej: 

a) zawiadamia strony pismem, 

b) wydaje postanowienie, 

c) wydaje decyzję. 

 
45) W świetle k.p.a. 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; 

 
46) Zgodnie z p.p.s.a. strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu na 

następnym posiedzeniu sądowym, nie później jednak , niż: 

a) w terminie siedmiu dniu od dnia posiedzenia, z którego sporządzono protokół, 

b) w terminie czternastu dniu od dnia posiedzenia, z którego sporządzono 

protokół, 

c) w terminie trzydziestu dniu od dnia posiedzenia, z którego sporządzono 

protokół. 

 
47) Zgodnie z k.p.a. niedopuszczalność odwołania od decyzji wydanej w pierwszej 

instancji stwierdza: 

a) organ odwoławczy w drodze decyzji 

b) organ odwoławczy w drodze postanowienia, 

c) organ pierwszej instancji w drodze postanowienia. 
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48) Zgodnie z k.p.a., w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się 

postępowanie  jeżeli: 

a) decyzja wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości., 

b) decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie, 

c) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które 

zostało następnie uchylone lub zmienione 

 
49) Datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony jest zgodnie z 

k.p.a.: 

a) dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. 

b) dzień wydania postanowienia o wszczęciu postepowania  

c) dzień nadania żądania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dzień 

złożenia żądania w polskim urzędzie konsularnym, dzień złożenia żądania 

przez żołnierza dowódcy jednostki wojskowej, dzień złożenia żądania przez 

członka załogi statku morskiego kapitanowi statku, dzień złożenia wniosku 

przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego   

 

50) Zgodnie z k.p.a. organ administracji może wszcząć z urzędu postępowanie także w 

sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku stron ze względu na:  

a) ważny interes strony 

b) szczególnie ważny interes strony, 

c) ważny interes strony lub ważny interes społeczny. 

 
51) Sądów administracyjnych jest:  

a) 16 

b) 17 

c) 18  

 
52) Naczelny Sąd Administracyjny dzieli się na:  

a) Izbę Finansową, Izbę Gospodarczą i Izbę Ogólnoadministracyjną oraz Izbę 

Dyscyplinarną  

b) Izbę Finansową, Izbę Gospodarczą i Izbę Spraw Publicznych  

c) Izbę Finansową, Izbę Gospodarczą i Izbę Ogólnoadministracyjną  
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53) Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych 

ustala:  

a) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 

b) Zgromadzenie Przedstawicieli Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 

c) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  

 
54) Naczelny Sąd Administracyjny jest związany granicami skargi kasacyjnej :  

a) w każdej rozpoznawanej sprawie  

b) w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji w postępowaniu 

uproszczonym  

c) w sprawach, w których nie zachodzi nieważność postępowania 

 
55) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy w której 

przeprowadzono rozprawę przed organem pierwszej instancji, powinno nastąpić w 

postępowaniu odwoławczym: 

a) nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ 

odwoławczy, 

b) nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty nadania u operatora pocztowego 

odwołania do organu odwoławczego, 

c) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ 

odwoławczy.  

 
56) Organ odwoławczy w postępowaniu podatkowym:  

a) może przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów 

tylko na żądanie strony, 

b) może przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów 

na żądanie strony lub z urzędu,  

c) może tylko zlecić przeprowadzenie dodatkowego postępowania w celu 

uzupełnienia dowodów organowi, który wydał zaskarżoną decyzję. 

 
57) W postępowaniu podatkowym strona może żądać uzupełnienia decyzji w terminie: 

a) 14 dni od dnia doręczenia decyzji,  

b) 30 dni od dnia doręczenia decyzji, 

c) 1 miesiąca dni od dnia doręczenia decyzji. 
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58) W postępowaniu podatkowym, strona: 

a) może być przesłuchana tylko za jej zgodą,  

b) może być przesłuchana bez jej zgody, 

c) może być przesłuchana bez jej zgody, ale może odmówić odpowiedzi na 

pytania, które naraziłyby ją na odpowiedzialność karną. 

 
59) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej nie może odmówić składania zeznań w 

charakterze świadka: 

a) były małżonek strony,  

b) teść strony, 

c) konkubent strony. 

 
60) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej wstrzymanie wykonania decyzji: 

a) powoduje wstrzymanie naliczania odsetek za zwłokę, 

b) nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę,  

c) skutkuje naliczaniem odsetek w wysokości zmniejszonej o połowę w stosunku 

do ustawowo określonej stopy procentowej odsetek od zaległości podatkowych. 

  



Konkurs na referendarza – zestaw 3 

Strona 38 z 63 

KAZUSY  

 

1. Józef Kowalski wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 

skargę na umowę dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Gdańsk 

(wydzierżawiający) zawartej przez Gminę ze spółką z o.o. Hotele Bałtyckie 

(dzierżawcą). Podniósł, że o zawartej umowie dowiedział się z mediów i jako członek 

wspólnoty gminnej ma prawo sprzeciwić się niekorzystnej dla miasta umowie, a jej 

zgodność z prawem powinien ocenić sąd administracyjny. Wraz ze skargą Józef 

Kowalski złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów i 

ustanowienie adwokata z urzędu. Wniosek złożono na właściwym formularzu i 

wynika z niego, że skarżący utrzymuje się ze świadczeń z pomocy społecznej i nie 

ma żadnego majątku. 

Proszę zaprojektować stosowne postanowienie, które powinno zostać wydane w 

przedstawionych okolicznościach sprawy. 

 

2. Wójt Gminy Skarszewy decyzją z dnia 5 grudnia 2018r. odmówił przyznania Janowi 

Nowakowi świadczenia wychowawczego za miesiąc październik 2018r. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją z dnia 20 lutego 2019r. 

uchyliło powyższą decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia Wójtowi.  

Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2019r. Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Gdańsku uchylił powyższą decyzję SKO. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że 

sprawa powinna zostać rozstrzygnięta co do istoty przez organ odwoławczy. Jan 

Nowak, reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego Zbigniewa 

Kowalskiego wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną, podnosząc wśród 

podstaw kasacyjnych zarzut naruszenia przez Sąd art. 134§2 p.p.s.a. - zakazu 

orzekania na niekorzyść skarżącego. Wskazano w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, 

że pogląd prawny sądu I instancji co do braku „opieki naprzemiennej” sprawowanej 

przez skarżącego i jego małżonkę nad ich małoletnim synem pogarsza sytuację 

skarżącego w stosunku do stanowiska wyrażonego przez organ administracji i może 

doprowadzić do całkowitej utraty prawa do świadczenia wychowawczego.  

Proszę zaprojektować orzeczenie, które powinno zostać wydane w powyższym 

stanie faktycznym.  
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3. Andrzej Kowalski złożył skargę na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którą 

odmówiono mu umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 

za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 i ustanowienie pełnomocnika z urzędu - adwokata. 

Uzasadniając ten wniosek, skarżący wskazał, że jego dochody nie pozwalają mu na 

zapłacenie wpisu sądowego nawet w najniższej wysokości. W zakresie wniosku o 

ustanowienie pełnomocnika z urzędu Andrzej Kowalski wskazał, że jest osobą 

nieporadną, schorowaną i nie jest w stanie sam prowadzić swojej sprawy przed 

sądem. Z załączonego na formularzu PPF wniosku o przyznanie prawa pomocy 

wynika, że skarżący ma lat 45 i utrzymuje się renty w kwocie 974,-zł, którą w całości 

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

mieszka sam, nie posiada żadnych nieruchomości, przedmiotów wartościowych i 

zasobów pieniężnych, nie uzyskuje poza rentą żadnych dochodów. Skarżący 

oświadczył również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z 

adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym i rzecznikiem patentowym.  

Proszę sporządzić projekt postanowienia rozstrzygający wniosek skarżącego  

w przedmiocie prawa pomocy.  
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Klucz do testu 

 

1 b 

2a 

3a 

4 a 

5 c 

6 b 

7 a 

8 a 

9 c 

10 c 

11 b 

12 b 

13 c 

14 c 

15a 

16 b 

17 c 

18 a 

19 a 

20 c 

21 b 

22 a 

23 a 

24 c 

25 b 

26 b 

27 b 

28 b 

29 b 

30 c 

31 a 

32 c 

33 c 

34 a 

35 c 

36 b 

37 b 

38 b 

39 a 

40 b 

41 a 

42 a 

43 b 

44 c 

45 c 

46 c 

47 b 

48 c 

49 a 

50 b 

51 b 

52 c 

53 c 

54 c 

55 c 

56 b 

57 a 

58 a 

59 c 

60 b 
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Klucz do kazusów 

 

1. Rozwiązanie kazusu polega na sporządzeniu projektu postanowienia o odmowie 

przyznania prawa pomocy na podstawie art. 247 p.p.s.a. z powodu oczywistej 

bezzasadności skargi. Ocena zgodności z prawem umowy cywilnoprawnej nie należy 

do właściwości sądów administracyjnych i skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 

58§1 pkt 1 p.p.s.a. Należy dostrzec, że wydanie postanowienia na podstawie art. 247 

p.p.s.a. należy do wyłącznych kompetencji sądu (wyłączenie kompetencji 

referendarza). Wydanie postanowienia w przedmiocie prawa pomocy (zaskarżalnego 

zażaleniem) jest czynnością poprzedzającą wydanie postanowienia o odrzuceniu skargi 

(zaskarżalnego skargą kasacyjną – zatem z „przymusem adwokackim”). Oprócz 

merytorycznej trafności rozstrzygnięcia ocenie podlega treść i forma postanowienia, 

poprawność jego konstrukcji, określenie właściwej podstawy prawnej.  

2. Rozwiązanie kazusu polega na sporządzeniu projektu postanowienia o odrzuceniu 

skargi kasacyjnej, gdyż przedmiotem zaskarżenia nią jest wyrok sądu uchylający 

decyzję kasacyjną wydaną na podstawie art. 138§2 k.p.a. Od tego rodzaju wyroku nie 

przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 151a §3 p.p.s.a. Zatem skarga kasacyjna 

jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 p.p.s.a. Oprócz 

merytorycznej trafności rozstrzygnięcia ocenie podlega treść i forma postanowienia, 

poprawność jego konstrukcji, określenie właściwej podstawy prawnej.  

3. Rozwiązanie kazusu polega na sporządzeniu projektu postanowienia, w którym 

referendarz sądowy przyzna prawo pomocy skarżącemu w zakresie częściowym 

poprzez ustanowienie dla skarżącego pełnomocnika - adwokata z urzędu na zasadzie 

art. 243 § 1, 244 § 1 i 245 § 3 p.p.s.a. W pozostałej części, tj. co do wniosku o zwolnienie 

od kosztów referendarz umorzy postępowanie z uwagi na jego bezprzedmiotowość 

zważywszy na ustawowe zwolnienie skarżącego z obowiązku uiszczania kosztów 

sądowych na zasadzie art. 239 § 1 pkt 1 lit. e) p.p.s.a. - sprawa z zakresu ubezpieczeń 

społecznych. Ocenie podlega treść i forma postanowienia, poprawność jego konstrukcji 

oraz określenie właściwej podstawy prawnej do obydwu punków postanowienia, a także 

merytoryczna poprawność rozstrzygnięcia.  
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KONKURS NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W WOJEWÓDZKIM 
SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W GDAŃSKU NR OO-113/25/22 

W DNIU 28 LISTOPADA 2022 r. 
 

TEST 
 

Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez oznaczenie kółkiem przy każdym pytaniu 
wybranej litery a), b), c). W każdym pytaniu występuje jedna prawidłowa odpowiedź. W 
przypadku dokonania przez Kandydata zmian zakreślonych odpowiedzi za dane zadanie 
testowe Komisja konkursowa przyznaje 0 punktów  
 

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

 

1) Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, szczegółowe zasady 

przydziału spraw referendarzom sądowym ustala:  

a) przewodniczący wydziału na wniosek prezesa wojewódzkiego sądu 

administracyjnego  

b) prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego na wniosek kolegium sądu  

c) kolegium sądu  

 

2) 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 

 

3) W świetle przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, regulamin 

wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych określa:  

a) przypadki wyznaczania składów orzekających w drodze losowania z ustaleniem 

zasad losowania 

b) zagadnienia związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną referendarzy 

sądowych i starszych referendarzy sądowych zatrudnionych w wojewódzkim 

sądzie administracyjnym  

c) wymogi związane  z delegowaniem sędziego wojewódzkiego sądu 

administracyjnego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego w 

Naczelnym Sądzie Administracyjnym 
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4) Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kadencja kolegium 

wojewódzkiego sądu administracyjnego trwa: 

a) trzy lata  

b) cztery lata  

c) pięć lat  

 

5) Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, do kompetencji 

zgromadzenia ogólnego sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego nie należy:  

a) wyrażanie opinii w sprawie powołania prezesa wojewódzkiego sądu 

administracyjnego 

b) ustalanie podziału czynności w sądzie 

c) wyrażanie opinii w sprawie odwołania wiceprezesa wojewódzkiego sądu 

administracyjnego  

 

6) Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, uwzględnienie wniosku 

w przedmiocie badania spełnienia przez sędziego sądu administracyjnego lub 

sędziego delegowanego do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie 

administracyjnym wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem 

okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu 

skutkuje:  

a) wyłączeniem sędziego od rozpoznania sprawy 

b) poinformowaniem Krajowej Rady Sądownictwa o uwzględnieniu wniosku   

c) poinformowaniem prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego o 

uwzględnieniu wniosku oraz o konieczności podjęcia działań zmierzających do 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego  

 

7) 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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8) Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prezes Naczelnego 

Sądu Administracyjnego informuje o działalności sądów administracyjnych: 

a) Prezydenta RP i Krajową Radę Sądownictwa 

b) Prezydenta RP i Sejm RP 

c) Krajową Radę Sądownictwa i Sejm RP 

 

9) Według ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, członków kolegium 

wojewódzkiego sądu administracyjnego wybiera: 

a) prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego 

b) prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego spośród kandydatów 

zaproponowanych przez zgromadzenie ogólne tego sądu  

c) zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego 

 

10) Zgodnie z  ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, regulamin określający 

szczegółowo tryb wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych  

a) ustala w drodze rozporządzenia Prezydent RP 

b) określa Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

c) określa Prezes  Naczelnego Sądu Administracyjnego, po zasięgnięciu opinii 

Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego 

 

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

administracyjnymi 

 

11) Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, określony 

w ustawie warunek formy pisemnej uważa się za zachowany, jeżeli dokument 

elektroniczny został podpisany:  

a) wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

b) wyłącznie podpisem zaufanym  

c) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym 
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12) W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z 

wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję:  

a) bez skorzystania z tego prawa  

b) jedynie w terminie 14 dni po skorzystaniu z tego prawa   

c) jedynie w terminie 30 dni po skorzystaniu z tego prawa   

 

13) 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 

c) z dniem wydania wyroku oddalającego skargę 

 

14)  W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, protokół z przebiegu posiedzenia jawnego nie musi zawierać:  

a) stwierdzenia, czy wymagające sporządzenia odrębnej sentencji orzeczenia 

wydane na posiedzeniu zostały ogłoszone  

b) wzmianki co do ilości osób uczestniczących w posiedzeniu w charakterze 

publiczności 

c) wzmianki co do jawności  

 

15) Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchwała 

Naczelnego Sądu Administracyjnego może być podjęta na skutek przedstawiania 

przez wojewódzki sąd administracyjny zagadnienia prawnego:  

a) w celu wyjaśnienia przepisów prawnych, których stosowanie wywołało 

rozbieżności w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych 

b) w sytuacji gdy w sprawie nie występuje zagadnienie prawne budzące poważne 

wątpliwości 

c) w przypadku, gdy wojewódzki sąd administracyjny nie podziela stanowiska 

zajętego w uchwale składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale pełnego 

składu Naczelnego Sądu Administracyjnego 
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16) W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

w trybie uproszczonym nie może być rozpoznana sprawa:  

a) rozpoznawana przed sąd na podstawie nadesłanego odpisu skargi w sytuacji, 

gdy organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny  

b) ze sprzeciwu od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  

c) ze skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie wydania 

cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy  

 

17) Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

postanowienie o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane 

wydaje:  

a) sąd orzekający albo referendarz sądowy   

b) wyłącznie referendarz sądowy 

c) wyłącznie sąd orzekający 

 

18) 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 

 

19) W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

w przypadku wniesienia po upływie terminu sprzeciwu od zarządzenia referendarza 

sądowego o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z 

uzasadnieniem sporządzonym na wniosek: 

a) sprzeciw podlega rozpoznaniu przez sąd jeżeli nie zawiera braków formalnych 

b) sąd odrzuca sprzeciw  

c) sąd pozostawia sprzeciw bez rozpoznania   

 

  



Konkurs na referendarza – zestaw 4 

Strona 48 z 63 

20) Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

zawiadomienie sądu o wyznaczeniu przez okręgową radę adwokacką pełnomocnika z 

urzędu powinno nastąpić: 

a) niezwłocznie po wyznaczeniu pełnomocnika  

b) w terminie czternastu dni od dnia wyznaczenia pełnomocnika  

c) w terminie dwudziestu jeden dni od dnia wyznaczenia pełnomocnika  

 

21) W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

sporządzony przez radcę prawnego sprzeciw strony od postanowienia referendarza 

sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie 

od kosztów sądowych, który nie zawiera uzasadnienia:  

a) podlega odrzuceniu  

b) pozostawia się bez rozpoznania  

c) podlega rozpoznaniu, jeżeli został wniesiony w terminie i nie zawiera braków 

formalnych 

 

22) W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego: 

a) sąd oddala skargę 

b) sąd odrzuca skargę 

c) sąd umarza postępowanie 

 

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

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 
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24) W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

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 

 

25) W trybie uproszczonym wojewódzki sąd administracyjny rozpoznaje sprawy na 

posiedzeniu niejawnym w składzie: 

a) jednego sędziego 

b) trzech sędziów 

c) pięciu sędziów 

 

26) Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jeżeli 

pismo procesowe jest składane przez radcę prawnego 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 

 

27) 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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28)  Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi od wyroku 

wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniającego sprzeciw od decyzji: 

a) przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 

30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem 

b) przysługuje sprzeciw do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni od 

doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem 

c) nie przysługuje środek odwoławczy, z tym że na zawarte w wyroku postanowienie 

w przedmiocie grzywny przysługuje zażalenie 

 

29) Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, osobie 

prawnej prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym, gdy wykaże, że: 

a) nie ma niezbędnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów sądowych 

b) nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania 

c) nie ma żadnych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania 

 

30) Zgodnie z  ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stronie, 

która wniosła skargę kasacyjną: 

a) należy się zwrot poniesionych przez nią niezbędnych kosztów postępowania 

kasacyjnego od skarżącego – jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej 

został uchylony wyrok sądu pierwszej instancji oddalający skargę 

b) należy się zwrot poniesionych przez nią niezbędnych kosztów postępowania 

kasacyjnego od skarżącego - jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej 

został uchylony wyrok sądu pierwszej instancji uwzględniający skargę 

c) należy się zwrot poniesionych przez nią niezbędnych kosztów postępowania 

kasacyjnego, jeżeli uwzględniono skargę kasacyjną od wyroku sądu pierwszej 

instancji, przy czym jedynie wtedy, gdy wnoszący skargę kasacyjną nie jest 

organem 
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31) Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę o 

stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wnosi się: 

a) do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie dwóch lat od dnia jego 

wydania 

b) do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie dwóch lat od dnia jego 

uprawomocnienia 

c) do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie trzech lat od dnia jego 

uprawomocnienia 

 

32) Zgodnie z  ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: 

a) o zwrocie kosztów postępowania sądowego sąd w każdym przypadku rozstrzyga 

z urzędu 

b) o zwrocie kosztów postępowania sąd orzeka z urzędu każdorazowo w przypadku 

orzekania na posiedzeniu niejawnym 

c) o zwrocie kosztów postępowania sądowego sąd orzeka z urzędu jedynie  w 

przypadku orzekania na posiedzeniu niejawnym, gdy strona nie jest 

reprezentowana przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub 

rzecznika patentowego  

 

33) Zgodnie z  ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony 

mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu na następnym posiedzeniu, 

jednak nie później niż w terminie: 

a) trzydziestu dni od dnia posiedzenia, z którego sporządzono protokół, 

b) do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie 

c) 7 dni od dnia posiedzenia, z którego sporządzono protokół 

 

34) Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

od postanowienia referendarza sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy w 

zakresie częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu przysługuje: 

a) sprzeciw 

b) zażalenie 

c) skarga 
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35) Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, w razie uwzględnienia przez sąd skargi na decyzję:  

a) decyzja ta nie wywołuje skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się 

wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej;  

b) sąd określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana 

c) decyzja wywołuje skutki, chyba że sąd postanowi inaczej 

 

36) Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

sąd uwzględniając skargę jednostki samorządu terytorialnego na akt nadzoru:   

a) uchyla ten akt 

b) stwierdza wydanie tego aktu z naruszeniem prawa 

c) stwierdza nieważność tego aktu 

 

37) Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy: 

a) nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą 

prawną w każdej sprawie 

b) nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą 

prawną z wyjątkiem skarg na pisemną interpretację przepisów prawa 

podatkowego 

c) nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą 

prawną z wyjątkiem skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 

postępowania przez organy 

 

38) Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

przymus adwokacki dotyczy:  

a) sporządzenia skargi kasacyjnej 

b) sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej 

c) sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej oraz reprezentowania strony przed 

Naczelnym Sadem Administracyjnym 
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39) Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

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

ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, na posiedzeniu niejawnym w 

składzie: 

a) jednego sędziego lub trzech sędziów 

b) jednego sędziego 

c) trzech sędziów 

 

40) Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

prawomocność wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego stwierdza w drodze 

postanowienia:  

a) wyłącznie wojewódzki sąd administracyjny  

b) wyłącznie referendarz sądowy 

c) wojewódzki sąd administracyjny lub referendarz sądowy 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

 
41) Według ustawy - Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy odmawia uwzględnienia 

cofnięcia odwołania jeżeli:  

a) prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej interes społeczny  

b) sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które 

wynik postępowania ma bezpośredni wpływ  

c) zachodzi prawdopodobieństwo pozostawienia w mocy decyzji wydanej z 

naruszeniem przepisów, które uzasadnia jej uchylenie lub zmianę  

 

42) Według ustawy – Ordynacja podatkowa, organem odwoławczym od decyzji wydanej 

w pierwszej instancji przez prezydenta miasta jest: 

a) regionalna izba obrachunkowa 

b) marszałek województwa 

c) samorządowe kolegium odwoławcze 
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43) Według ustawy – Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się:  

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

płatności podatku  

b) z upływem 5 lat od zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże 

powstanie takiego zobowiązania  

c) z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doręczono 

decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego 

 

44) Interpretację indywidulną przepisów prawa podatkowego wydaje na wniosek 

zainteresowanego: 

a) Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

b) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 

c) właściwy dla podatnika Dyrektor Izby Administracji Skarbowej 

 

45) Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa wznowienie postępowania  w 

przypadku, gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu zwyczajnym 

następuje: 

a) z urzędu lub na żądanie strony 

b) tylko na żądanie strony 

c) tylko z urzędu 

 

46) Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa datą wszczęcia postępowania  

podatkowego na żądanie strony jest: 

a) dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu, 

b) dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania 

c) dzień nadania przez stronę w placówce pocztowej, przesyłki zawierającej 

żądanie wszczęcia postępowania podatkowego 

 

47) Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa postanowienie stwierdzające 

niedopuszczalność odwołania: 

a) jest ostateczne 

b) przysługuje na nie zażalenie 

c) przysługuje na nie zażalenie,  jeżeli wydane zostało przez organ pierwszej 

instancji 
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48) Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa za zaległości podatkowe spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością  odpowiadają solidarnie: 

a) wspólnicy do wysokości udziału w spółce 

b) członkowie zarządu całym swoim majątkiem 

c) członkowie zarządu i rad nadzorczych całym swoim majątkiem 

 

49) Zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa decyzja nieostateczna 

nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji: 

a) podlega wykonaniu z chwilą doręczenia stronie, 

b) podlega wykonaniu, jeżeli nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności 

c) nigdy nie podlega wykonaniu  

 

50) Zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa bieg terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego na 

decyzję dotyczącą tego zobowiązania: 

a) zostaje przerwany 

b) ulega zawieszeniu 

c) okoliczność ta nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia 

 

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

 
51) Zgodnie z ustawą – Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpienie od 

nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestanie na pouczeniu w sytuacji, gdy 

waga naruszenia prawa jest znikoma następuje w drodze:  

a) postanowienia   

b) decyzji   

c) zawiadomienia o odstąpieniu i pouczeniu   
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52) Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego, wznowienie 

postępowania w przypadku, gdy zostało wydane orzeczenie Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ma wpływ na treść wydanej decyzji, 

następuje:  

a) z urzędu  

b) z urzędu lub na żądanie strony  

c) tylko na żądanie strony 

 

53) 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   

 

54) Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego, zażalenie służy na 

postanowienie: 

a) o wszczęciu postępowania administracyjnego 

b) o stwierdzeniu wniesienia odwołania z uchybieniem terminu 

c) o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania 

 

55) Zgodnie z ustawą - Kodeks 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 

 

56) Zgodnie z ustawą - Kodeks 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 
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57) Zgodnie z ustawą - Kodeks 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 

 

58) Zgodnie z ustawą - Kodeks 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 

 

59) Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie o 

przekazaniu podania według właściwości: 

a) jest zaskarżalne w drodze sprzeciwu 

b) jest zaskarżalne w drodze zażalenia 

c) jest niezaskarżalne  

 

60) Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w 

pierwszej instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze służy: 

a) zażalenie  

b) odwołanie 

c) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 
KONKURS NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO nr OO-113/25/22 

28 listopada 2022 r. 
 

KAZUSY 
 
Rozwiązanie kazusów polega na opracowaniu orzeczeń Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gdańsku / referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gdańsku wraz z uzasadnieniem.  

W każdym kazusie należy nadto wskazać środek odwoławczy / środek zaskarżenia, który 

przysługuje od wydanego orzeczenia.  

 

Orzeczenia te Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku / referendarz sądowy 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wyda na posiedzeniu niejawnym w 

dniu 28 listopada 2022 r.  

 

W treści projektów nie może się znaleźć nazwisko Kandydata. Jako sędziego 

sprawozdawcę / referendarza sądowego należy w każdym projekcie wskazywać „Adama 

Nowaka”. Projekty należy sporządzić bez podawania sygnatury.  
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Kazus I. 

 

Postanowieniem z dnia 10 października 2022 r. wydanym na podstawie art. 58 § 1 

pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę Ewy 

Kowalskiej na uchwałę Rady Miasta Gdyni z dnia 22 sierpnia 2022 r. nr VII/185/22 w 

przedmiocie działalności Prezydenta Miasta Gdyni.  

Odpis powyższego postanowienia wraz z pouczeniem o terminie i sposobie 

wniesienia środka odwoławczego – skargi kasacyjnej (z wymogiem jej sporządzenia przez 

adwokata lub radcę prawnego) wraz ze wskazaniem właściwego rygoru został skarżącej 

doręczony w dniu 17 października 2022 r. 

W terminie zakreślonym do wniesienia przewidzianego środka odwoławczego, to jest 

w dniu 24 października 2022 r. skarżąca wniosła osobiście sporządzone pismo 

zatytułowane „skarga kasacyjna”. W treści pisma skarżąca wyraziła niezadowolenie ze 

sposobu prowadzenia jej sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oraz z 

faktu wydania postanowienia odrzucającego wniesioną skargę.  

We wniesionym piśmie skarżąca nie zawarła podpisu. W następstwie zarządzenia z 

dnia 31 października 2022 r., wydanego przez przewodniczącego wydziału orzeczniczego 

skarżąca została wezwana do uzupełnienia wskazanego wyżej braku formalnego w terminie 

7 dni. Wezwanie, w którym określony został właściwy rygor zostało skarżącej doręczone w 

dniu 7 listopada 2022 r. (poniedziałek). Skarżąca uzupełniła wskazany wyżej brak formalny 

w dniu 16 listopada 2022 r. (środa), co wynika z datownika na kopercie. 

 

Proszę przygotować projekt orzeczenia wraz z uzasadnieniem, jakie powinien 

wydać w tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ze wskazaniem 

przysługującego od niego środka odwoławczego 
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Kazus II. 

 

W dniu 13 maja 2021 r. Józef Kowalski wniósł do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 13 

kwietnia 2021 r. nr WP-215/2021 w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, wnosząc 

jednocześnie o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym 

zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. 

Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 25 lipca 2021 r. (sygn. akt II SPP/Gd 

13/21) przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od 

kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.  

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku wyznaczyła jako pełnomocnika skarżącego z 

urzędu adwokata Mariana Nowaka.  

Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt II SA/Gd 358/21) Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę wniesioną przez skarżącego. 

Wyznaczony z urzędu pełnomocnik skarżącego w dniu 26 stycznia 2022 r. złożył 

opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego w sprawie wyroku, 

którą to doręczono skarżącemu wraz ze stosownym pouczeniem w dniu 10 lutego 2022 r. 

W piśmie z dnia 14 lutego 2022 r. skarżący wniósł o przyznanie mu w ramach prawa 

pomocy innego adwokata w celu sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego 

w sprawie wyroku. 

 

Proszę przygotować projekt postanowienia z uzasadnieniem rozstrzygającego 

zawarty w piśmie z dnia 14 lutego 2022 r. wniosek skarżącego ze wskazaniem 

przysługującego od niego środka zaskarżenia 
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Kazus III. 

 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku decyzją z dnia 1 grudnia 2017 r. 

nr IOC-55/2017 działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 220 § 2, art. 67a § 1 

pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 

r., poz. 201 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania Janusza Nowaka utrzymał w mocy decyzję 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku z dnia 4 października 2017 r. nr 515/ODM/2017 

w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku 

dochodowym od osób fizycznych za 2015 r.  

W uzasadnieniu decyzji Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uznał za prawidłowe 

stanowisko organu pierwszej instancji, iż materiał dowodowy dotyczący sytuacji finansowej 

i majątkowej Janusza Nowaka nie pozwala na przyjęcie, że została spełniona przesłanka 

ważnego interesu podatnika. Również zdaniem organów obu instancji nie została spełniona 

druga z przesłanek przyznania ulgi tj. przesłanka interesu publicznego. W konsekwencji 

brak spełnienia przesłanek  określonych w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, tj. ważnego 

interesu podatnika lub interesu publicznego, skutkowało wydaniem rozstrzygnięcia 

odmawiającego przyznania Januszowi Nowakowi wnioskowanej ulgi. 

W dniu 15 stycznia 2018 r. Janusz Nowak reprezentowany przez pełnomocnika – 

radcę prawnego wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w 

Gdańsku z dnia 1 grudnia 2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Słupsku z dnia 4 października 2017 r. w przedmiocie odmowy rozłożenia na 

raty zapłaty zaległości podatkowej. 

Wyrokiem z dnia 15 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 

uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego 

w Słupsku z dnia 4 października 2017 r.  

Dyrektor IAS, reprezentowany przez pełnomocnika – radcę prawnego, złożył skargę 

kasacyjną od powyższego wyroku. 

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 19 maja 2021 r. uchylił zaskarżony 

wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi 

Administracyjnemu w Gdańsku. 

Pismem z dnia 23 września 2021 r pełnomocnik Skarżącego poinformował, że 

skarżący zmarł w dniu 10 września 2021 r. Na potwierdzenie powyższego dołączył odpis 

aktu zgonu wystawiony przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego.  
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Proszę sporządzić projekt orzeczenia wraz z uzasadnieniem, jakie powinien 

wydać w tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ze wskazaniem 

środka odwoławczego przysługującego od tego rozstrzygnięcia. 

  



Konkurs na referendarza – zestaw 4 

Strona 63 z 63 

 
Klucz do testu 

 

NUMER 
PYTANIA 

WŁAŚCIWA 
ODPOWIEDŹ 

1 C 

2 C 

3 A 

4 A 

5 B 

6 A 

7 B 

8 A 

9 C 

10 A 

11 C 

12 A 

13 B 

14 B 

15 C 

16 B 

17 A 

18 B 

19 B 

20 A 

21 A 

22 B 

23 C 

24 C 

25 B 

26 A 

27 C 

28 C 

29 B 

30 B 

NUMER 
PYTANIA 

WŁAŚCIWA 
ODPOWIEDŹ 

31 B 

32 C 

33 A 

34 A 

35 A 

36 A 

37 B 

38 A 

39 B 

40 C 

41 C 

42 C 

43 A 

44 B 

45 B 

46 A 

47 A 

48 B 

49 B 

50 B 

51 B 

52 C 

53 A 

54 C 

55 C 

56 B 

57 B 

58 B 

59 C 

60 C 

 


