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…………………………………..       
imię i nazwisko 
 
 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO 

Nr Og-1121/5/21 
 

27 maja 2021 r. 
 

TEST 
 

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

 
1. Zgodnie z Konstytucją, źródło praw człowieka i obywatela stanowi:  

 
a) wola suwerena  
b) niezbywalna równość wszystkich ludzi  
c) przyrodzona godność człowieka  
 

2. Zgodnie z Konstytucją, w skład Krajowej Rady Sądownictwa nie wchodzi (nie 
wchodzą): 

 
a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
b) Minister Sprawiedliwości 
c) dwie osoby powołane przez Prezydenta Rzeczypospolitej   
 

3. Zgodnie z Konstytucją,  publiczne ogłoszenie wyroku wydanego na rozprawie: 
 
a)  jest zasadą, od której Konstytucja nie przewiduje wyjątków 
b) może być wyłączone wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo państwa  
c) może być wyłączone ze względu na porządek publiczny oraz ochronę życia 

prywatnego stron  
 

4. W świetle Konstytucji, przewodniczącym Trybunału Stanu jest: 
 

a) Marszałek Sejmu 
b) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego   
c) Minister Sprawiedliwości 
 

5. Zgodnie z Konstytucją, stan nadzwyczajny może być wprowadzony w drodze: 
 
a)  zarządzenia Prezydenta RP 
b) uchwały Zgromadzenia Narodowego 
c) rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości  
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6. W świetle Konstytucji, w czasie stanu nadzwyczajnego może być zmieniona:  
 
a)  ustawa o Trybunale Stanu  
b) ordynacja wyborcza do Sejmu  
c) ustawa o wyborze Prezydenta RP 
 

7. W świetle Konstytucji, organami nadzoru nad działalnością jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych są: 

 
a)        samorządowe kolegia odwoławcze   
b) regionalne izby obrachunkowe    
c) sądy administracyjne  
 

8. W świetle Konstytucji, ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw 
człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego może 
ograniczać wolności i prawa określone w:  

 
a)        art. 22 (wolność działalności gospodarczej)       
b)  art. 30 (godność człowieka) 
c)         art. 45 (dostęp do sądu) 
 

9. Zgodnie z Konstytucją, ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi 
państwami i organizacjami międzynarodowymi sprawuje: 

 
a)        Prezydent RP 
b) Rada Ministrów          
c) Minister Spraw Wewnętrznych 
 

10. Zgodnie z Konstytucją, Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany na: 
 

a)        4 lata 
b) 5 lat               
c) 6 lat  
 

11. Zgodnie z Konstytucją, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnienie informacji 
o obywatelach przez władze publiczne jest: 
 

a)  zabronione 
b)  dozwolone bez ograniczeń 
c)  ograniczone tylko do informacji niezbędnych w demokratycznym państwie prawnym     
                                                        
 

12. W świetle Konstytucji, przyznanie cudzoziemcowi statusu uchodźcy może 
nastąpić w przypadku, gdy cudzoziemiec: 

 
a)  poszukuje w Polsce godnych warunków życia  
b)  chce osiedlić się w Polsce na stałe w związku z tym, że jego pochodzenie polskie 

zostało stwierdzone zgodnie z ustawą 
c)  poszukuje w Polsce ochrony przed prześladowaniem, zgodnie z wiążącymi RP 

umowami międzynarodowymi  
 
 

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(233)_1?pit=2021-05-18
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(52)_2?pit=2021-05-18
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13. Zgodnie z Konstytucją:  
 
a)  prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, co do 

zasady, ma tylko ta strona, na której niekorzyść orzeczenie bądź decyzja zostały 
wydane   

b)  ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych praw 
c) tylko obywatele mają prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona 

przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej 
                                       

14. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie co najmniej: 
 
a) 10.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu 
b) 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu   
c) 200.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu 
 

15. Zgodnie z Konstytucją, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
zgodności ustawy z Konstytucją mogą wystąpić: 

 
a)  organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego     
b)  organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego 
c)   wszystkie organy jednostek samorządu terytorialnego 
 

16. Zgodnie z Konstytucją, prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska 
przysługuje:  

 
a) każdemu   
b) wyłącznie obywatelowi polskiemu  
c) wyłącznie organizacjom ekologicznym  
 

17. Według ustawy - 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  
 

18. 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   
 

19. Według ustawy – Ordynacja podatkowa, stwierdzenie przez organ podatkowy, że 
decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter 
trwały skutkuje: 

 
a) wznowieniem postępowania zakończonego wydaniem tej decyzji 
b) stwierdzeniem nieważności decyzji   
c) stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji 
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20. Według ustawy – Ordynacja podatkowa, jeżeli strona żąda stwierdzenia 
nieważności decyzji powołując się na przesłankę wydania tej decyzji z 
naruszeniem przepisów o właściwości, stwierdzenie przez organ podatkowy, że  
sąd administracyjny oddalił skargę na tę decyzję skutkuje: 

 
a) wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej     
b)   wydaniem decyzji o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności decyzji ostatecznej     
c)   wydaniem decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej  
 

21. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,  sprawa może być 
załatwiona przez organ administracji publicznej milcząco jeżeli: 

 
a)  charakter sprawy na to pozwala i nie sprzeciwia się temu interes publiczny 
b)  taki sposób załatwienia sprawy jest zgodny z żądaniem wszystkich stron 
c)   przepis szczególny tak stanowi    
 

22. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji 
administracyjnej: 

 
a)  powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji 
b) musi wskazywać dowody uzasadniające żądanie będące przedmiotem odwołania  
c) co do zasady - nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, z odwołania ma jednak 

wynikać, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji   
 

23. Kodeks postępowania administracyjnego jako zasadę ogólną w tym zakresie 
przyjmuje, że organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby 
występować z żądaniem wszczęcia postępowania:  

 
a) bez zgody tej osoby       
b) za zgodą jednej ze stron postępowania  
c) za zgodą wszystkich stron postępowania   
 

24. Kodeks postępowania administracyjnego:  
 
a) nie definiuje pojęcia przewlekłości postępowania administracyjnego   
b) pod pojęciem przewlekłości rozumie prowadzenie postępowania dłużej niż jest to 

niezbędne do załatwienia sprawy     
c) pod pojęciem przewlekłości rozumie niezałatwienie sprawy w terminie określonym w 

art. 35 lub przepisach szczególnych 
 

25. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wydanie decyzji w 
oparciu o inną decyzję, która została następnie uchylona stanowi przesłankę:  

 
a)   wznowienia postępowania       
b)  stwierdzenia nieważności decyzji  
c)   stwierdzenia wygaśnięcia decyzji  
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26.  Zgodnie z Kodeksem 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       
 

27. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, przed upływem terminu 
do wniesienia zażalenia postanowienie: 

 
a)  nie podlega wykonaniu  
b) zawsze bezwarunkowo podlega wykonaniu  
c)  podlega wykonaniu, chyba że organ administracji publicznej, który wydał 

postanowienie, wstrzyma jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione   
 

28. W świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nie jest 
możliwe:  

 
a) wydanie przez organ administracji publicznej, który wydał tę decyzję, po wniesieniu 

odwołania, nowej decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję    
b)  umorzenie postępowania, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie 

zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony   
c)  uzupełnienie przez organ decyzji z urzędu po upływie terminu czternastu dni od dnia 

doręczenia lub ogłoszenia decyzji     
 

29. Kodeks postępowania administracyjnego nie przewiduje:  
 
a) milczącego załatwienia sprawy poprzez częściowe uwzględnienie żądania strony  
b) wydania postanowienia o niedopuszczalności odwołania  
c) uchylenia decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo     
 

30. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, urzędowe potwierdzenie 
określonych faktów lub stanu prawnego następuje w drodze:  

 
a) decyzji  
b) postanowienia  
c)  zaświadczenia    
 

31. W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 
sprawach własnych dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na 
podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 
mocy ustawy:  

 
a) nie mają obowiązku ponoszenia kosztów sądowych   
b) nie mają obowiązku ponoszenia wydatków  
c) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa     
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32. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
skargę wniesioną za pośrednictwem konsula:  

 
a) konsul przekazuje sądowi w terminie sześćdziesięciu dni od dnia jej otrzymania   
b) minister spraw zagranicznych przekazuje sądowi w terminie sześćdziesięciu dni od dnia 

jej otrzymania przez konsula   
c) konsul przekazuje sądowi w terminie sześćdziesięciu dni od dnia jej otrzymania, jeżeli 

jest to skarga wniesiona na decyzję w zakresie spraw uregulowanych w ustawie z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  

 
33. 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) podpisem elektronicznym        
b) podpisem zaufanym                      
c) obie odpowiedzi są prawidłowe  
 

34. 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, skorzystanie 
z tego prawa przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego, jako 
warunek dopuszczalności tej skargi jest:  

 
a) zawsze wymagane, ponieważ stanowi wyczerpanie środka zaskarżenia przed 

wniesieniem skargi   
b) zawsze pozostawione wyborowi strony, która w tym przypadku nie musi wyczerpać 

środka zaskarżenia   
c) wymagane, jeśli decyzję wydał konsul            

 
35. Przepisy ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:  

 
a) nie przewidują możliwości zarządzenia przeprowadzenia posiedzenia jawnego przy 

użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość      
b) pozwalają przewodniczącemu na zarządzenie przeprowadzenia posiedzenia jawnego 

przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość, 
jednak tylko wtedy, gdy przeprowadzenie posiedzenia jawnego w budynku sądu wywoła 
nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nim uczestniczących 

c) pozostawiają uznaniu przewodniczącego zarządzenie przeprowadzenia posiedzenia 
jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na 
odległość  
 

36. W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, obecność osoby małoletniej na sali sądowej podczas 
posiedzenia jawnego:  

 
a) jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy zezwoli na to przewodniczący 
b) jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy tak postanowi sąd     
c) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa       
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37. 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 przy imieniu i nazwisku sędziego innej instancji, uczestniczącego w składzie 

sądu  
c) wzmianki co do jawności  
 

38. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
protokół z przebiegu postępowania mediacyjnego musi zawierać podpisy:  

 
a) mediatora oraz skarżącego i organu   
b) mediatora i protokolanta oraz skarżącego i organu  
c) mediatora i protokolanta oraz skarżącego, organu i pozostałych osób uczestniczących w 

posiedzeniu mediacyjnym 
 

39. 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 pisemnej 

interpretacji przepisów prawa podatkowego 
 

40. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, za 
porę nocną uważa się czas:  

 
a) od godziny dwudziestej pierwszej do godziny siódmej      
b) od godziny dwudziestej drugiej do godziny szóstej 
c) od godziny dwudziestej drugiej do godziny siódmej  
 

41. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 
przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego, powtórne 
zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma przesyła się:  

 
a) po upływie siedmiu dni od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia 
b) po upływie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia pierwszego zawiadomienia  
c) po upływie siedmiu dni, licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia 
 

42. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
sąd wyłącza referendarza sądowego na jego żądanie lub na wniosek strony, 
jeżeli:  

 
a) między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego 

rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności referendarza sądowego 
b) istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do 

jego bezstronności w danej sprawie  
c) między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego 

rodzaju, że mógłby wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności referendarza 
sądowego 
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43. W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, w przypadku wniesienia sprzeciwu od zarządzenia 
referendarza sądowego o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis 
orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym na wniosek, sąd może:  

 
a) utrzymać w mocy zarządzenie referendarza sądowego 
b) odrzucić sprzeciw 
c) obie odpowiedzi są prawidłowe 

 
44. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

zawiadomienie sądu o wyznaczeniu pełnomocnika przez okręgową radę 
adwokacką powinno nastąpić:  

 
a) niezwłocznie po wyznaczeniu pełnomocnika    
b) w terminie czternastu dni od dnia wyznaczenia pełnomocnika  
c) w terminie trzydziestu dni od dnia wyznaczenia pełnomocnika  

 
45. W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, sporządzony przez adwokata 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  
 

46. W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, wojewódzki sąd administracyjny może:  

 
a) przedstawić składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powstałe 

zagadnienie prawne, w przypadku, gdy nie podziela stanowiska zajętego w uchwale 
składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 

b) przedstawić składowi całej Izby Naczelnego Sądu Administracyjnego powstałe 
zagadnienie prawne, w przypadku, gdy nie podziela stanowiska zajętego w uchwale 
składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 

c) przedstawić składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do 
rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, zawsze gdy wyłoniło się ono przy rozpoznawaniu 
skargi i budzi poważne wątpliwości 

 

47. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  
skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wnosi 
się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie:  

a) dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się 
b) trzech lat od dnia jego uprawomocnienia się 
c) pięciu lat od dnia jego uprawomocnienia się 

48. W sprawach nieuregulowanych w ustawie – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, do postępowania w zakresie obrotu zagranicznego: 

a) stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo konsularne  
b) stosuje się odpowiednio przepisy o ustroju sądów powszechnych 
c) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 
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49. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
jeżeli wojewódzki sąd administracyjny nie może z powodu przeszkody 
rozpoznać sprawy, inny wojewódzki sąd administracyjny wyznacza: 

a) Naczelny Sąd Administracyjny  
b) Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego  
c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  

50. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
każde pismo strony powinno zawierać: 

a) oznaczenie rodzaju pisma 
b) oznaczenie przedmiotu sprawy  
c) obie odpowiedzi są prawidłowe    

51. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść: 

a) po upływie czternastu dni od wniesienia ponaglenia  
b) po upływie trzydziestu dni od wniesienia ponaglenia 
c) w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia  

 

52. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli 
strona postępowania administracyjnego nie skorzystała z prawa złożenia wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, lecz wniosła skargę do sądu administracyjnego, 
a po przekazaniu sądowi tej skargi, inna strona postępowania zwróciła się do 
organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy: 

 
a) organ niezwłocznie przekazuje wniosek sądowi jako skargę, a sąd zarządza połączenie 

obu spraw do łącznego rozpoznania 
b) organ niezwłocznie zawiadamia o tym sąd, a sąd niezwłocznie przekazuje skargę wraz 

z aktami sprawy organowi, który rozpoznaje tę skargę jak wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy  

c) postępowanie sądowe podlega zawieszeniu  
 

53. W świetle przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, zażalenie nie przysługuje na postanowienie: 

a) w przedmiocie grzywny zawarte w wyroku uwzględniającym sprzeciw od decyzji, o której 
mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego 

b) o odrzuceniu wniosku o uzupełnienie wyroku  
c) o odrzuceniu wniosku o wyłączenie sędziego 

54. 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) dwóch miesięcy od uprawomocniania się orzeczenia kończącego postępowanie w 

sprawie 
c) trzech miesięcy od dnia posiedzenia, z którego sporządzono protokół 
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55. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
postępowanie mediacyjne na wniosek skarżącego lub organu prowadzi: 

a) mediator wybrany przez strony  
b) mediator wybrany przez strony lub wskazany przez sąd  
c) sędzia lub referendarz sądowy wyznaczony przez przewodniczącego wydziału  
 

56. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, szczegółowe 
zasady przydziału spraw referendarzom sądowym ustala: 

a) przewodniczący wydziału  
b) prezes sądu   
c) kolegium sądu  
 

57. 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  
 

58. W świetle przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 
przewodniczący zgromadzenia ogólnego sędziów wojewódzkiego sądu 
administracyjnego: 

a) zawsze ma prawo udziału w głosowaniu  
b) nie ma prawa udziału w głosowaniu  
c) ma prawo udziału w głosowaniu pod warunkiem, że jest sędzią tego sądu  
 

59. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kadencja 
kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego trwa: 

a) trzy lata            
b) cztery lata 
c) pięć lat 

 

60. 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) przedstawianie Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów 

wojewódzkiego sądu administracyjnego  
c) wyrażanie opinii w sprawie odwołania wiceprezesa wojewódzkiego sądu 

administracyjnego  
 



1 
 

…………………………………..       
imię i nazwisko 
 
 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO 

Nr Og-1121/5/21 
 

27 maja 2021 r. 
 

Rozwiązanie kazusów polega na opracowaniu postanowień Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie lub referendarza sądowego wraz z uzasadnieniem. 
Postanowienia te Sąd/ referendarz sądowy wyda na posiedzeniu w dniu 27 maja 2021r. 
Sędzią sprawozdawcą/referendarzem sądowym powinien być sędzia/referendarz 

określony imieniem i nazwiskiem osoby sporządzającej każde z postanowień. 

  

   KAZUS nr 1 

FlyAway Air sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniosła do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego z 28 maja 2019 r., znak ULC/27/19 o odmowie stwierdzenia nieważności 

decyzji  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 11 kwietnia 2018 r., znak ULC/88/18 
w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika przepisów 

rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 
2004r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w 

przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, 

uchylającego rozporządzenie nr 295/91 (Dz. U. UE L 46 z 17.2.2004r.). Skargę 
zarejestrowano pod sygn. XII SA 777/20. Do skargi załączono potwierdzenie 
uiszczenia przez spółkę na rachunek bankowy sądu wpisu od skargi w wysokości 

300 zł. Przesłane przez organ akta sprawy zawierają odpowiedź organu na skargę 

na decyzję z 28 maja 2019 r. oraz kopię decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego z 7 lipca 2019 r. nr ULC/313/19, którą organ uwzględnił w całości 

wniesioną skargę na decyzję z 28 maja 2019 r. i tę ostatnią decyzję uchylił. W 
odpowiedzi na skargę organ wskazał także, że na decyzję z 7 lipca 2019 r. skarżąca 

spółka nie wniosła skargi do sądu administracyjnego. 

 
Proszę sporządzić projekt postanowienia z uzasadnieniem, jakie wojewódzki 

sąd administracyjny powinien wydać w tej sprawie ze wskazaniem środka 

zaskarżenia  przysługującego od tego postanowienia. 
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KAZUS nr 2 

Antoni Grzegorzewski 23 grudnia 2019 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska z 15 listopada 2019 r. nr 67/2019/SM.  Sprawę zarejestrowano pod sygn. 
akt IV SA/Wa 4111/19. 

Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 2 września 2019 r. nr 

WKP/633/2019/ZA, którą wymierzono skarżącemu administracyjną karę pieniężną w 

wysokość 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) za prowadzenie działalności w 

zakresie przetwarzania odpadów z naruszeniem warunków pozwolenia 

zintegrowanego.  
Antoni Grzegorzewski zawarł w skardze wniosek o przyznanie prawa pomocy 

w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz 

ustanowienie radcy prawnego, a także wniosek o wstrzymanie wykonania 

zaskarżonej decyzji.  
Referendarz sądowy postanowieniem z 30 stycznia 2020 r. przyznał 

skarżącemu prawo pomocy we wnioskowanym zakresie. Rada Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Warszawie wyznaczyła radcę prawnego Macieja 

Wojtusińskiego. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 27 lutego 

2020 r. odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.  
Wyznaczony pełnomocnik wniósł w imieniu skarżącego zażalenie na 

postanowienie z 27 lutego 2020 r. W zażaleniu zawarł wniosek o przyznanie 

wynagrodzenia za pomocy prawną  udzieloną z urzędu, oświadczając, że opłata nie 

została zapłacona w całości, ani w części.  
Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 17 kwietnia 2020 r. oddalił 

zażalenie.  
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 19 maja 2020 r., 

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Antoniego Grzegorzewskiego, uchylił zaskarżoną 

decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z 15 listopada 2019 r. oraz 
utrzymaną nią w mocy decyzję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu z 2 września 2019 r. 
Organ administracji, reprezentowany przez adwokata Grzegorza Pawelczuka, 

wniósł skargę kasacyjną od wyroku z 19 maja 2020 r.  
Odpis skargi kasacyjnej doręczono pełnomocnikowi skarżącego 30 czerwca 

2020 r.  
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w piśmie z 8 lipca 

2020 r. poinformowała o wyznaczeniu dla Antoniego Grzegorzewskiego, w miejsce 

radcy prawnego Macieja Wojtusińskiego, nowego pełnomocnika - radcy prawnego 
Romana Alenroda. 

Nowo wyznaczony pełnomocnik 13 lipca 2020 r. wniósł w imieniu skarżącego 

odpowiedź na skargę kasacyjną, wnosząc o oddalenie skargi kasacyjnej. Zawarł 

w niej oświadczenie o nadaniu odpisu odpowiedzi na skargę kasacyjną przesyłką 
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poleconą adwokatowi Grzegorzowi Pawelczukowi, a także wniosek o przyznanie 

wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu, oświadczając, że opłata nie 

została zapłacona w całości, ani w części.  
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 7 maja 2021 r. sygn. akt II OSK 

9585/20, wydanym na posiedzeniu niejawnym, oddalił skargę kasacyjną Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska.  
Po zwrocie akt sprawy z sądu drugiej instancji Przewodniczący Wydziału IV 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przedstawił je referendarzowi 

sądowemu w celu rozpoznania wniosku radcy prawnego zawartego w odpowiedzi na 

skargę kasacyjną. 
 
Proszę sporządzić projekt postanowienia z uzasadnieniem, jakie referendarz 

sądowy powinien wydać w  wyniku rozpoznania wniosku radcy prawnego zawartego 
w odpowiedzi na skargę kasacyjną ze wskazaniem środka zaskarżenia  

przysługującego od tego postanowienia. 

 

KAZUS nr 3 
 
Arkadiusz Kozior 15 lutego 2021 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Warszawie z 12 stycznia 2021 r. znak: WAS-O-259/20 w przedmiocie 
orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za 

zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług. Sprawę zarejestrowano 

pod sygn. akt III SA/Wa 2705/21. 
Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

Warszawie zarządzeniem z 23 marca 2021 r., doręczonym  29 marca 2021 r., 

wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł w terminie 

siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.  
Arkadiusz Kozior 6 kwietnia 2021 r. złożył do Sądu (na urzędowym formularzu 

PPF) wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od 

kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.  
W oświadczeniu o stanie rodzinnym skarżący podał, że pozostaje w 

gospodarstwie dokowym z żoną (Aleksandrą Kozior ur. 30 lipca 1979 r.) oraz dwoma 

synami (Pawłem ur. 5 czerwca 1999 r. i Wojciechem ur. 2 stycznia 2016 r.). W 
oświadczeniu o majątku wnioskodawca wskazał, że jest właścicielem kupionego na 

kredyt mieszkania o powierzchni 67 m2, w którym mieszka razem z żoną i synami. 

Oświadczył, że ani on, ani Aleksandra Kozior nie mają innych nieruchomości, 

zasobów pieniężnych, ani wartościowych przedmiotów. Skarżący podał, że jedyny 

dochód gospodarstwa domowego stanowi otrzymywane przez niego wynagrodzenie 

ze stosunku pracy w wysokości 5.090 zł netto miesięcznie.  Jako zobowiązania i 
stałe wydatki wymienił: 1) raty kredytu hipotecznego (1.100 zł miesięcznie), opłaty za 

wodę i opłaty eksploatacyjne (450 zł miesięcznie), opłaty za energię elektryczną 
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(360 zł w rozliczeniu dwumiesięcznym), opłaty za telewizję kablową (130 zł 

miesięcznie), wydatki na przybory szkolne, podręczniki i pomoce naukowe dla 

młodszego syna (średnio 200 zł miesięcznie), czesne za studia starszego syna 

(1.500 zł miesięcznie), koszty wyżywienia (1.200 zł miesięcznie), wydatki na środki 

czystości i środki higieny osobistej (średnio 150 zł miesięcznie).  
W odpowiedzi na wezwanie referendarza sadowego do nadesłania 

dodatkowego oświadczenia i dokumentów źródłowych skarżący złożył do akt sprawy: 
1. oświadczenie, zgodnie z którym Aleksandra Kozior nie pracuje i nie uzyskuje 

dochodu, ponieważ zajmuje się wychowaniem małoletniego syna; 
2. odpis zeznania podatkowego (PIT-37) za 2021 r., z którego wynika, że osiągnął 

dochód w wysokości 84.030,28 zł; 
3. wyciąg ze swojego rachunku bankowego za okres od 20 listopada 2020 r. do 20 

maja 2021 r. Końcowe saldo rachunku wyniosło 270,50 zł. W okresie ujętym 

na wyciągu na rachunek bankowy skarżącego co miesiąc wpływało 

wynagrodzenie w wysokości 5.090 zł. Z rachunku comiesięcznie pobierane były 

kwoty 1.100 zł tytułem spłaty kredytu oraz 450 zł na rzecz wspólnoty 

mieszkaniowej. Co miesiąc dokonywano także przelewów w wysokości 2.300 zł na 

rachunek bankowy Pawła Koziora tytułem opłat za czesne i najem. W kwietniu 

bieżącego roku dokonano przelewu w wysokości 385,20 zł tytułem opłaty za 

energię elektryczną. W lutym przelew z tego samego tytułu wyniósł 341,58 zł. 30 

marca bieżącego roku z rachunku bankowego skarżącego wykonano przelew w 

wysokości 2.000 zł tytułem „zasilenie rachunku – Genowefa Kozior”. 12 lutego pod 
tym samym tytułem wykonano przelew w wysokości 2.800 zł, 14 stycznia – w 
wysokości 5.000 zł, a 30 grudnia i 10 listopada ubiegłego roku po 4.500 zł.   

 
Proszę sporządzić projekt postanowienia z uzasadnieniem, jakie referendarz 

sądowy powinien wydać w tej sprawie ze wskazaniem środka zaskarżenia  

przysługującego od tego postanowienia. 
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