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

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO 

Nr 0g-1121/17/18 
8 listopada 2018 r. 

 
TEST A 
 
 
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez oznaczenie kółkiem wybranej litery a), b), 
c).W każdym pytaniu występuje jedna prawidłowa odpowiedź. 
 
 
1. Klauzula, zgodnie z którą Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej jest zamieszczona w: 
 
a) art. 1 Konstytucji 
b) art. 2 Konstytucji 
c) art. 4 Konstytucji 
 
2. Przyjęta struktura Konstytucji zakłada, że kolejnymi rozdziałami po rozdziale III (Źródła prawa) są: 
 
a) Sejm i Senat; Prezydent Rzeczypospolitej; Rada Ministrów i administracja rządowa; Samorząd 

Terytorialny; Sądy i Trybunały 
b) Sejm i Senat; Prezydent Rzeczypospolitej; Sądy i Trybunały; Rada Ministrów i administracja 

rządowa; Samorząd Terytorialny 
c) Prezydent Rzeczypospolitej; Sejm i Senat; Rada Ministrów i administracja rządowa; Sądy i 

Trybunały; Samorząd Terytorialny 
 
3. W świetle Konstytucji, nauka jest obowiązkowa do: 
 
a) 15 roku życia 
b) 16 roku życia 
c) 18 roku życia 
 
4. Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu 
wyborów kończy:  
 
a) 28 lat 
b) 35 lat  
c) 40 lat 
 
5. Zgodnie z Konstytucją, Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym: 
 
a) Rady Ministrów 
b) Prezesa Rady Ministrów 
c) Prezydenta Rzeczypospolitej  
 
6. Zgodnie z Konstytucją, przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej wyborcy 
przysługuje prawo zgłoszenia protestu do: 
 
a)  Państwowej Komisji Wyborczej 
b) Krajowego Biura Wyborczego 
c) Sądu Najwyższego 
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7. Konstytucyjne wymaganie zapewnienia warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego 
godności urzędu oraz zakresowi obowiązków dotyczy: 
 
a) wyłącznie sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz 

sądów wojskowych 
b) wyłącznie sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
c) zarówno sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz 

sądów wojskowych, jak i sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
 
8. Zgodnie z Konstytucją, termin utraty mocy obowiązującej rozporządzenia, określony przez Trybunał 
Konstytucyjny nie może przekroczyć: 
 
a) 6 miesięcy 
b) 12 miesięcy 
c) 18 miesięcy 
 
9. Zgodnie z Konstytucją, Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez: 
 
a) Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej na 6 lat 
b) Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej na 5 lat 
c) Senat na wniosek Prezesa Rady Ministrów na 5 lat 
 
10. Zgodnie z Konstytucją, Prezydent Rzeczypospolitej przedstawioną przez Marszałka Sejmu ustawę 
budżetową podpisuje w ciągu: 
 
a) 7 dni 
b) 14 dni  
c) 21 dni 
 
11. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Biurem Orzecznictwa Naczelnego 
Sądu Administracyjnego kieruje: 
 
a) dyrektor 
b) wiceprezes 
c) sędzia 
 
12. W świetle przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, przewodniczącego 
wydziału w Izbie Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje: 
 
a) Prezes Izby Naczelnego Sądu Administracyjnego 
b) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego za zgodą Kolegium Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
 
13. Według ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kadencja kolegium wojewódzkiego 
sądu administracyjnego trwa: 
 
a) dwa lata 
b) trzy lata 
c) pięć lat 
 
14. Według ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, obradom Zgromadzenia Ogólnego 
Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w części dotyczącej wyboru kandydatów na stanowisko 
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego przewodniczy: 
 
a) najstarszy wiekiem sędzia uczestniczący w Zgromadzeniu 
b) najdłuższy stażem sędzia uczestniczący w Zgromadzeniu 
c) Prezes Izby posiadający najdłuższy staż na stanowisku sędziego  
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15. W świetle ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, łączny minimalny okres 

pozostawania w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub 

tworzeniem prawa administracyjnego, z którym łączy się mianowanie na stanowisko starszego 

referendarza sądowego jest dłuższy od okresu pozostawania w instytucjach publicznych na 
stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego, uprawniającego 
do objęcia stanowiska asesora sądowego o: 

a) 3 lata 
b) 5 lat 
c) 7 lat 
 
16. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wojewódzki sąd 
administracyjny nie ma kompetencji do: 
   
a)   wznowienia postępowania administracyjnego  
b)   umorzenia postępowania administracyjnego  
c)  zobowiązania organu do wydania w określonym terminie decyzji  
 
17. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  kontrola działalności 
administracji publicznej przez sądy administracyjne nie obejmuje orzekania w sprawach skarg na 
postanowienia: 
 
a)   w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie skargi na czynności  
  egzekucyjne 
b)   w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego  
c)  w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym 

zarzutu 
 
18. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  spory o właściwość 
między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami 
odwoławczymi Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga:  
 
a) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym  
b) postanowieniem wydanym na posiedzeniu jawnym  
c)  postanowieniem wydanym w składzie trzech sędziów 
 
19. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  z mocy ustawy z 
obowiązku uiszczenia kosztów sądowych nie jest zwolniona strona skarżąca w sprawie: 
 
a)  udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP 
b)  zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
c)  odmowy przyznania zasiłku szkolnego 
 
20. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  referendarz sądowy 
nie może wydać postanowienia: 
 
a) w przedmiocie obowiązku ponoszenia kosztów postępowania  
b)  stwierdzającego prawomocność orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego 
c) w przedmiocie ustanowienia kuratora  
 
21. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pełnomocnikiem 
organu może być: 
 
a)  pracownik kierowanej przez ten organ jednostki organizacyjnej – w sprawie, w której sąd 

przedstawił pytanie prawne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
b)  pracownik jednostki organizacyjnej kierowanej przez organ nadrzędny – w sprawie, w której 

sąd przedstawił pytanie prawne Trybunałowi Konstytucyjnemu  
c)  pracownik jednostki organizacyjnej kierowanej przez organ nadrzędny – w każdej sprawie  
 
22. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wymierzenie 
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organowi grzywny w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi wraz z aktami sprawy następuje: 
 
a) na wiosek lub z urzędu obligatoryjnie  
b)  na wniosek obligatoryjnie 
c)         na wniosek fakultatywnie  
 
23. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od postanowienie 
wojewódzkiego sądu administracyjnego odrzucającego skargę z powodu wniesienia jej po upływie 
przewidzianego terminu przysługuje: 
   
a)   skarga kasacyjna 
b)   zażalenie 
c)   sprzeciw 
  
24. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sprzeciw od decyzji, 
o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego: 
 
a) wnosi się do sądu w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji  
b) może być uwzględniony przez organ poprzez uchylenie zaskarżonej decyzji i wydanie  nowej 
decyzji na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. 
c)  może być rozpoznany na rozprawie 
 
25. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sprzeciw od decyzji, 
o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego sąd, co do zasady, rozpoznaje na posiedzeniu: 
 
a) jawnym w terminie trzydziestu dni od dnia wpływu sprzeciwu od decyzji 
b) niejawnym w terminie czternastu dni od dnia wpływu sprzeciwu od decyzji 
c)  niejawnym w terminie trzydziestu dni od dnia wpływu sprzeciwu od decyzji 
 
26. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd może 
zobowiązać organ do wydania w określonym terminie decyzji wskazując sposób załatwienia sprawy 
lub jej rozstrzygnięcie w przypadku stwierdzenia: 
 
a) nieważności decyzji z przyczyny określonej w art. 156 Kodeksu postępowania 

administracyjnego 
b)   naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego 
c)  wydania decyzji z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie 

postępowania administracyjnego lub w innych przepisach 
 
27. Według ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, środek odwoławczy 
przysługuje: 
 
a) od wyroku uwzględniającego sprzeciw od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
b)  od wyroku uwzględniającego skargę jednostki samorządu terytorialnego na akt nadzoru 
c)  od postanowienia w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy  
 
28. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postępowanie 
wszczęte wnioskiem o zwolnienie od wpisu od skargi na decyzję w przedmiocie odmowy przyznania 
renty rodzinnej powinno zostać zakończone:   
 
a)  pozostawieniem wniosku bez rozpoznania  
b) oddaleniem wniosku w sytuacji braku podstaw do przyznania prawa pomocy 
c) umorzeniem postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy 
 
29. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd 
Administracyjny rozpoznaje obligatoryjnie na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną: 
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a)  od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego kończącego postępowanie w 
sprawie 

b)  od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego o umorzeniu postępowania 
sądowego 

c)  od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego oddalającego sprzeciw od decyzji 
 
30. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchwały mające na 
celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie 
sądów administracyjnych Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje: 
 
a) na podstawie postanowienia składu orzekającego wojewódzkiego sądu administracyjnego lub 

składu orzekającego Naczelnego Sądu Administracyjnego 
b) wyłącznie na podstawie postanowienia składu orzekającego Naczelnego Sądu 

Administracyjnego  
c)  na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 
 
31. Według ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w składzie 
trzyosobowym na posiedzeniu niejawnym wojewódzki sąd administracyjny rozstrzyga: 
 
a) w przedmiocie wyłączenia sędziego 
b) w sprawie sprzeciwu od decyzji  
c)  w przedmiocie odrzucenia skargi 
 
32. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zażalenie na 
postanowienie o przyznaniu prawa pomocy: 
 
a) nie przysługuje 
b)  przysługuje wyłącznie wnioskodawcy 
c)  przysługuje wnioskodawcy oraz pozostałym uczestnikom postępowania  
 
33. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowienie 
referendarza sądowego o ustanowieniu kuratora: 
 
a)   nie podlega zaskarżeniu  
b)   nie wymaga uzasadnienia 
c)   traci moc w razie wniesienia sprzeciwu  
 
34. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, osoba, która nie 
wniosła skargi, ale brała udział w postępowaniu przed organem administracji publicznej, w którym 
strony tego postępowania są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez 
obwieszczenie, jest uczestnikiem postępowania sądowego na prawach strony, jeżeli wniosek o 
przystąpienie do postępowania złoży: 
 
a)   w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia jej odpisu odpowiedzi na skargę  
b)  przed rozpoczęciem rozprawy  
c)   przed zamknięciem rozprawy  
 
35. W świetle kodeksu postępowania administracyjnego, sąd administracyjny będzie właściwy do 
rozstrzygnięcia sporu o właściwość (sporu kompetencyjnego) pomiędzy: 
 
a) Wojewodą Mazowieckim a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie 
b) Wojewodą Mazowieckim a Wojewodą Lubelskim 
c) Starostą Piaseczyńskim a Starostą Pruszkowskim 
 
36. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej podlega 

wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej: 

a) interesów majątkowych jego kierownika 
b) interesów majątkowych jego pracownika 
c) interesów majątkowych jego pracownika, jeżeli podejmuje on czynności mogące wpływać na 



6 
 

wynik sprawy 
 
37. Według Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli strona odmawia przyjęcia pisma 
przesłanego jej przez organ, pismo: 
 
a) uznaje się za doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata 
b) uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia odmowy jego przyjęcia przez 

adresata 
c) doręcza się stronie powtórnie, jeżeli jego doręczenie ma wpływ na bieg terminów 

procesowych 
 
38. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, żądanie wszczęcia postępowania uważa 

się za wycofane, jeżeli żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania: 

a) w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania 
b) w okresie pięciu lat od daty zawieszenia postępowania 
c) w okresie dziesięciu lat od daty zawieszenia postępowania 
 
39. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu do wykonania 

czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, a następny dzień to sobota, to 

termin upływa: 

a) w sobotę 
b) w poniedziałek 
c) w poniedziałek, jeżeli nie jest on dniem uznanym za ustawowo wolny od pracy 
 
40. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, złożenie przez stronę prośby o 
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania: 
 
a) powoduje wstrzymanie wykonania decyzji 
b) powoduje wstrzymanie wykonania decyzji, jeżeli postanowi o tym organ na żądanie strony 
c) powoduje wstrzymanie wykonania decyzji, jeżeli postanowi o tym organ z urzędu lub na 

żądanie strony 
 
41. Artykuł 105 kodeksu postępowania administracyjnego normuje: 

a) moc dowodową dowodu z dokumentu 
b) podstawę umorzenia postępowania 
c) podstawę wydania decyzji kasacyjnej 
 
42. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej, który wydał 

decyzję, może z urzędu ją uzupełnić co do rozstrzygnięcia: 

a) w każdym terminie 
b) w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji 
c) w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, a jeżeli zostało 

 złożone odwołanie - do dnia jego rozpatrzenia przez organ odwoławczy 
 
43. W świetle kodeksu postępowania administracyjnego, zażalenie przysługuje na: 
 
a) postanowienie o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu 
b) postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania 
c) postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności 
 
44. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, uchylenie decyzji z przyczyny określonej w 

art. 145 § 1 pkt 4 nie może nastąpić, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło  

a) pięć lat 
b) dziesięć lat 
c) dwadzieścia lat 
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45. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, odmowa wznowienia postępowania w 
sprawach zakończonych decyzją i postanowieniem powinna nastąpić w drodze odpowiednio: 
 
a) decyzji i decyzji 
b) decyzji i postanowienia 
c) postanowienia i postanowienia 
 
46. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, niedopuszczalne jest stwierdzenie 

nieważności postanowienia dotyczącego: 

a) odmowy umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy 
b) odmowy zawieszenia postępowania  
c) odmowy zatwierdzenia ugody 
 
47. W świetle kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli w sprawie pozwolenia na rozbiórkę 

została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta m.st. 

Warszawy udzielającą takiego pozwolenia, to w przypadku wystąpienia przesłanki stwierdzenia 
wygaśnięcia tej decyzji, decyzję taką powinien wydać: 

a) Prezydent m.st. Warszawy  
b) Wojewoda Mazowiecki 
c) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
 
48. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, sprzeciw prokuratora powinien być 

rozpatrzony i załatwiony w terminie: 

a) czternastu dni od daty jego wniesienia 
b) trzydziestu dni od daty jego wniesienia 
c) nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty jego wniesienia 
 
49. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, administracyjna kara pieniężna nie może 
zostać nałożona, jeżeli upłynęło od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia 
prawa: 
 
a) 5 lat 
b) 10 lat 
c) 15 lat 
 
50. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 

a) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa 
b) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes faktyczny w urzędowym 

potwierdzeniu określonych faktów 
c) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes faktyczny w urzędowym 

potwierdzeniu stanu prawnego 
 
51. Obowiązek podatkowy:  
 
a) jest obowiązkiem zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa podatku w wysokości, w terminie oraz 

w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego 
b) wynika z zobowiązania podatkowego  
c)   jest wynikającą z ustaw podatkowych nieskonkretyzowaną powinnością przymusowego 

świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach 
 
52. Zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa, organem odwoławczym od decyzji wydanej 
przez wójta jest: 
 
a)  dyrektor izby skarbowej 
b)  samorządowe kolegium odwoławcze 
c)  regionalna izba obrachunkowa 
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53. W świetle ustawy - Ordynacja podatkowa, zasada nakazująca rozstrzyganie wątpliwości na 
korzyść podatnika dotyczy:  
 
a)  wątpliwości co do stanu faktycznego  
b) wyłącznie niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa  podatkowego 
c)  wątpliwości co do stanu faktycznego lub przepisów prawa 
 
54. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, w zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną 
kontrola podatkowa może być ponownie wszczęta:  
 
a) z urzędu, jeśli  jest niezbędna dla przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności decyzji ostatecznej 
b)  na wniosek podatnika, w przypadku uzasadnionym jego ważnym interesem 
c)  na wniosek lub z urzędu w przypadku uzasadnionym interesem publicznym 
 
55. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, jeżeli zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o 
wydanie interpretacji indywidualnej odpowiada zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji 
ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym, organ wydaje:  
 
a)  postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych 

we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna 
b) postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji 

indywidualnej 
c)  decyzję o odmowie wydania interpretacji indywidualnej  
 
56. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe nie powstaje z dniem:  
 
a)  zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania 
b)  wydania decyzji organu podatkowego, określającej wysokość tego zobowiązania 
c)  doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania 
 
57. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, organ podatkowy może ograniczyć pobór zaliczek na 
podatek: 
 
a)  z urzędu  
b)  na wniosek podatnika  
c) z urzędu lub na wniosek podatnika  
 
58. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, termin płatności podatku wynosi, co do zasady: 
 
a)  7 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego 
b)  14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego 
c)  30 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego 
 
59. W świetle ustawy - Ordynacja podatkowa, uzasadniony interes publiczny lub ważny interes 
podatnika to przesłanki: 
 
a)  odroczenia terminu płatności 
b)   wstrzymania wykonania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe  
c)  zaniechania ustalania zobowiązań 
 
60. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję 
organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli: 
 
a)   rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w 

całości lub w znacznej części  
b)  decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do 

wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie 
c)  decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik 

sprawy 
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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO 

Nr 0g-1121/17/18 
8 listopada 2018 r. 

 
KAZUSY 

 

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 8 listopada 2018 r. 
Sędzią sprawozdawcą/referendarzem sądowym powinien być sędzia/referendarz sądowy 
określony imieniem i nazwiskiem osoby sporządzającej każde z postanowień. 

KAZUS nr 1 

Postanowieniem z dnia 10 maja 2018 r. nr 123/2018 Starosta Pruszkowski odmówił 
na wniosek Ewy Nowak wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną 
Starosty Pruszkowskiego z dnia 4 lutego 2018 r. nr 78/2018 odmawiającą udzielenia 
wnioskodawczyni pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalno-usługowych na działce nr 
ew. 100 obr. 22 przy ul. Kolorowej 5 w Pruszkowie. W wyniku złożenia zażalenia przez Ewę 
Nowak, Wojewoda Mazowiecki postanowieniem z dnia 2 czerwca 2018 r. nr 555/18 uchylił 
zaskarżone postanowienie Starosty Pruszkowskiego i przekazał sprawę organowi I instancji 
do ponownego rozpatrzenia. W ww. postanowieniu, które Ewie Nowak zostało doręczone w 
dniu 5 czerwca 21018 r., organ odwoławczy zawarł pouczenie, że stronie przysługuje od 
niego sprzeciw, który należy wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie za pośrednictwem organu, którego postanowienie jest przedmiotem sprzeciwu, w 
terminie czternastu dni od dnia jego doręczenia. 

W dniu 1 lipca 2018 r. Ewa Nowak wniosła do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Wojewody Mazowieckiego, 
zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie. W ocenie skarżącej, organ odwoławczy 
błędnie pouczył ją o prawie złożenia na postanowienie sprzeciwu zamiast skargi, nie 
powinien również wydać postanowienia kasacyjnego, albowiem zobowiązany był orzec 
merytorycznie, co skutkowałoby wznowieniem postępowania zakończonego sporną decyzją 
z dnia 4 lutego 2018 r. Wraz ze złożoną skargą skarżąca uiściła wpis sądowy w wysokości 
100 zł. 

Zarządzeniem z dnia 1 lipca 2018 r. Przewodniczący Wydziału VII Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał Ewę Nowak do uzupełnienia braku 
formalnego skargi poprzez jej podpisanie, w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu 
zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został stronie skarżącej 
doręczony w dniu 10 lipca 2018 r., jednakże w wyznaczonym terminie skarżąca nie dokonała 
czynności, o którą została wezwana w przywołanym zarządzeniu.  

Wojewoda Mazowiecki wystąpił o odrzucenie sprzeciwu, określonego przez skarżącą 
„skargą”, z powodu wniesienia go z uchybieniem terminu. 

 
KAZUS nr 2 

Postanowieniem z dnia 15 lipca 2018 r. sygn. akt IV SA/Wa 1234/18 Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Jana Kowalskiego na decyzję SKO w 



2 
 

Warszawie z dnia 7 maja 2018 r. znak KOC/1234/Ab/18 w przedmiocie odmowy 
stwierdzenia nieważności decyzji. Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie, Sąd wyjaśnił, że 
skarżący Jan Kowalski, pomimo wezwania go do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, 
odstąpił od wykonania w terminie ww. zobowiązania, co skutkowało koniecznością 
odrzucenia skargi, stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a.  

Odpis postanowienia z dnia 15 lipca 2018 r. został doręczony w dniu 29 lipca 2018 r. 
skarżącemu, organowi, a także Wiktorowi Majowi i Maciejowi Nowakowi - uczestnikom 
postępowania. 

Pismem z dnia 3 sierpnia 2018 r. skierowanym do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, złożonym za pośrednictwem organu, Maciej Nowak 
wystąpił o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję SKO w Warszawie z dnia 7 
maja 2018 r.  

Wyjaśnił, że ww. decyzja została mu, jako stronie postępowania, doręczona w dniu 10 
maja 2018 r.  

Odnosząc się do powodów uchybienia terminowi, wnioskodawca wskazał, że 
początkowo odstąpił od zaskarżenia decyzji SKO, gdyż otrzymał informację o jej zaskarżeniu 
przez Jana Kowalskiego. W momencie, gdy doręczono mu odpis postanowienia 
odrzucającego skargę, dowiedział się, że Jan Kowalskie nie wniesie na nie zażalenia. 
Powyższe powodowało, że uznał, iż zmianie uległa jego sytuacja procesowa, albowiem brak 
skargi Jana Kowalskiego uniemożliwi przeprowadzenie przez Sąd kontroli legalności decyzji 
z dnia 7 maja 2018 r. Wnioskodawca wyraził przekonanie, że jego wniosek o przywrócenie 
terminu do wniesienia skargi w zaistniałej sytuacji jest uzasadniony. Jeżeli bowiem 
uchybienie terminowi wynikało z jego błędnego, aczkolwiek niezawinionego przekonania, że 
skarga została skutecznie wniesiona przez skarżącego Jana Kowalskiego, to przyczyna ta – 
jak zauważył wnioskodawca - ustała w dacie doręczenia mu odpisu postanowienia 
odrzucającego skargę. To z kolei otwierało drogę do wystąpienia do Sądu ze stosownym 
wnioskiem, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a., w terminie 7 dni. Termin ten został 
zachowany, skoro pismo z wnioskiem oraz skargę złożył w dniu 3 sierpnia 2018 r.  

Do pisma zawierającego wniosek o przywrócenie terminu wnioskodawca załączył 
dowód doręczenia decyzji SKO w Warszawie z dnia 7 maja 2018 r. oraz pismo zatytułowane 
„Porozumienie” z dnia 15 maja 2018 r., w którym Jan Kowalski zawarł oświadczenie, że 
zobowiązuje się do złożenia skargi na decyzję SKO w Warszawie z dnia 7 maja 2018 r., 
natomiast jej koszt zostanie podzielony po równo pomiędzy skarżącym (Janem Kowalskim) a 
Maciejem Nowakiem.  
 

KAZUS nr 3 

W sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 
dnia 15 lipca 2017 r. nr 626 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie 
stwierdzenia nieważności decyzji skarżący Karol Sawicki, wezwany do uiszczenia wpisu od 
skargi w wysokości 200 zł,  wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy poprzez 
zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku oświadczył, że prowadzi jednoosobowe 
gospodarstwo domowe i utrzymuje się z renty w wysokości 3577 zł netto oraz dodatku 
pielęgnacyjnego w wysokości 208 zł.  

Aktualnie ze świadczenia dokonywane są potrącenia alimentacyjne (700 zł) oraz 
potrącenie w związku z zajęciem komorniczym (900 zł).  

Skarżący podał, że ponosi następujące wydatki miesięczne: leki – 100 zł, woda i 
ścieki – 80 zł, centralne ogrzewanie – 150 zł, energia elektryczna – 60 zł, polisa 
ubezpieczeniowa – 30 zł, wyżywienie – nie mniej niż 500 zł, środki higieny – 80 zł, TV- 
Internet – 300 zł. Do wniosku załączył dowody ponoszenia wydatków w wysokości wyżej 
podanej. 
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