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TEST 

 
 
 
 
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez oznaczenie kółkiem wybranej 
litery a), b), c). 
W każdym pytaniu występuje jedna prawidłowa odpowiedź. 
 
 
 
 
1.  Zgodnie z Konstytucją, skład Sejmu i Senatu liczy łącznie: 
 
a) 440 posłów i senatorów 
b) 560 posłów i senatorów 
c) 640 posłów i senatorów 
 
2.  Zgodnie z Konstytucją, źródłem powszechnie obowiązującego prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej nie jest: 
 
a) ustawa 
b) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
c) rozporządzenie Prezesa Narodowego Banku Centralnego 

3.  Według Konstytucji, aktem wydawanym na podstawie szczegółowego 
upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania jest: 

 
a) rozporządzenie 
b) zarządzenie 
c)  uchwała Rady Ministrów 

4.  Zgodnie z Konstytucją, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają: 
 
a) jednomyślnie 
b) większością głosów 
c) kwalifikowaną większością głosów 

5.  Zgodnie z Konstytucją, termin utraty mocy obowiązującej ustawy, określony 
przez Trybunał Konstytucyjny nie może przekroczyć: 

 
a) 1 miesiąca 



b) 3 miesięcy 
c) 18 miesięcy 

6.  Zgodnie z Konstytucją, Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez: 
 
a) Prezydenta Rzeczypospolitej 
b) Prezesa Rady Ministrów 
c) Sejm za zgodą Senatu 

7.  Zgodnie z Konstytucją, Krajowa Rada Sądownictwa: 
 
a) stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów 
b)  koordynuje i kontroluje prace sądów 
c)  kieruje wykonaniem budżetów sądów 
 
8.  Zgodnie z Konstytucją, Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem 

doradczym: 
 
a)  Prezydenta Rzeczypospolitej 
b) Prezesa Rady Ministrów 
c) Sejmu 
 
9.  Zgodnie z Konstytucją, ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej 

stwierdza: 
 
a) Sejm 
b) Sąd Najwyższy 
c) Państwowa Komisja Wyborcza 
 
10.  Zgodnie z Konstytucją, Rzeczypospolitej Polskiej, granicę wieku, po 

osiągnięciu której sędziowie sądów administracyjnych przechodzą w stan 
spoczynku określa: 

 
a) ustawa 
b) Konstytucja 
c) rozporządzenie wydawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
 
11.  Zgodnie z Konstytucją, inicjatywa ustawodawcza w zakresie zmiany ustawy 

budżetowej, przysługuje wyłącznie: 
 
a) ministrowi właściwemu ds. budżetu państwa 
b) Prezesowi Rady Ministrów 
c) Radzie Ministrów 
 
12.  Projektu ustawy o zmianie Konstytucji nie może przedłożyć: 
 
a)  Rada Ministrów 
b) Senat 
c) Prezydent Rzeczypospolitej 
 
13.  Ustrój sądów administracyjnych reguluje ustawa – Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych, która została uchwalona w roku: 
 
a) 1995 
b) 2002 



c) 2005 
 
14. W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

asesorzy sądowi w sprawowaniu swojego urzędu są: 
 

a) niezależni i podlegają tylko Konstytucji 
b) niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji  
c) niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom 
 
15. W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, do 

pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu 
administracyjnego może być powołany ten, kto: 

 
a)  ukończył 25 lat 
b)  ukończył 30 lat 
c)  ukończył 35 lat 
 
16.  W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom wojewódzkiego 
sądu administracyjnego określa: 

 
a) prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego 
b)  zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego 
c)  kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego 

17.   W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

wewnętrzną organizację wojewódzkich  sądów administracyjnych określa: 

a)  regulamin ustalony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
b)  regulamin ustalony przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  
c)  zarządzenie Prezesa Rady Ministrów  
 
18.  W świetle przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego nie 
posiada kompetencji do: 

 
a)  uchwalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu 

Administracyjnego  
b)  wyznaczania składu sądu dyscyplinarnego  
c)  wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 
19.  W świetle przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego:  
 
a) nie może być odwołany w toku kadencji 
b) może być odwołany w toku kadencji wyłącznie z powodu rażącego niewywiązywania 

się z obowiązków służbowych 
c)  może być odwołany w toku kadencji, gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się 

pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości 
 
20.  W świetle przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

zgromadzenie ogólne wojewódzkiego sądu administracyjnego składa się z: 
 
a) sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego 
b) sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego i asesorów sądowych 



c) sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego i asesorów sądowych, z tym że 
asesorzy sądowi nie mają prawa udziału w głosowaniach w przedmiocie 
przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów 
wojewódzkiego sądu administracyjnego 

 
21. W świetle przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, na 

stanowisko starszego referendarza sądowego może być mianowany 
referendarz sądowy, który: 

 
a) zajmował stanowisko referendarza sądowego przez co najmniej pięć lat 
b) zajmował stanowisko referendarza sądowego przez co najmniej siedem lat i nie był 

karany za przewinienia dyscyplinarne 
c) zajmował stanowisko referendarza sądowego przez co najmniej dziesięć lat, nie był 

karany za przewinienia dyscyplinarne, a także uzyskiwał pozytywne okresowe oceny 
kwalifikacyjne 

 
22. W świetle przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

wydział w Izbie Naczelnego Sądu Administracyjnego tworzy: 
 
a) Prezes Izby, w której ma zostać stworzony wydział 
b) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego za zgodą Kolegium Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
 
23.  W świetle przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, w 

sprawach nieuregulowanych w ustawie, do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu, 
stosuje się: 

 
a) przepisy o ustroju sądów powszechnych 
b) przepisy dotyczące Sądu Najwyższego 
c) odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego 
 
24.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

kontrola działalności administracji publicznej przez sąd administracyjny nie 
obejmuje orzekania w sprawach skarg na: 

 
a) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie 
b) akty nadzoru na działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego 
c) akty wydane w postępowaniu antymonopolowym 
 
25.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

pełnomocnikiem strony nie może być: 
 
a) wstępny strony 
b) brat strony 
c) każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych 
 
26. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, uczestnikiem postępowania sądowego na prawach strony 
jest: 

 
a) każda osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym 
b) każda osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym i nie wniosła skargi 
c) osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym i nie wniosła skargi, jeżeli 



wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego 
 
27.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

skargę wnosi się: 
 
a) bezpośrednio do sądu administracyjnego 
b) bezpośrednio do sądu administracyjnego, zawiadamiając organ o wniesieniu skargi 
c) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi 
 
28. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego: 
 
a)  jest wymaganiem odnoszącym się do skargi jako pisma składanego w postępowaniu 

sądowym 
b) nie jest wymaganiem odnoszącym się do skargi jako pisma składanego w 

postępowaniu sądowym 
c) nie jest wymaganiem odnoszącym się do skargi jako pisma składanego w 

postępowaniu sądowym z wyjątkiem skargi na akt lub czynność z zakresu 
administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z 
przepisów prawa 

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

Rzecznik Praw Obywatelskich: 
 
a)  może wziąć udział na prawach strony w każdym toczącym się postępowaniu  
b)  może wnieść skargę w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia stronie 

rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie 
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności 
uzasadniającej wniesienie skargi 

c)  nie jest zwolniony z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych  
 
30.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu 
administracyjnego, sąd skargę: 

 
a) odrzuca postanowieniem 
b) zwraca skarżącemu postanowieniem 
c) odrzuca wyrokiem 
 
31. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, wojewódzki sąd administracyjny nie ma kompetencji do: 
 
a)  umorzenia postępowania administracyjnego  
b) wznowienia postępowania administracyjnego  
c)  zobowiązania organu do wydania w określonym terminie decyzji  
 
32.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, sąd administracyjny: 
 
a) może wydać orzeczenie na niekorzyść skarżącego w każdym przypadku 

uwzględnienia skargi 
b) nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie 

prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności 
c) nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego 



 
33. 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 
 
34.  W świetle ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służy 
roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w: 

 
a)  Kodeksie cywilnym 
b) Kodeksie postępowania cywilnego  
c)  ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi   
 
35.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

jeżeli skarga ulegała odrzuceniu przez wojewódzki sąd administracyjny, 
Naczelny Sąd Administracyjny: 

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

rozpoznania przez sąd pierwszej instancji 
b) uchyla wydane w sprawie orzeczenie oraz odrzuca skargę 
c) uchyla wydane w sprawie orzeczenie oraz umarza postępowanie 
 
36.  Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

referendarz sądowy nie może wydać: 
 
a)  postanowienia stwierdzającego prawomocność orzeczenia wojewódzkiego sądu 

administracyjnego 
b) zarządzenia o pozostawieniu wniosku o prawo pomocy bez rozpoznania 
c)  postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu 
 
37. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

postanowienie stwierdzające prawomocność orzeczenia wojewódzkiego sądu 
administracyjnego wydaje: 

 
a) wyłącznie wojewódzki sąd administracyjny 
b) wyłącznie referendarz sądowy 
c)  wojewódzki sąd administracyjny lub referendarz sądowy 
 
38. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

stronie, która wniosła skargę kasacyjną, należy się zwrot poniesionych przez 
nią niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego od organu: 

 
a) jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej 

instancji oddalający skargę 
b) jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej 

instancji uwzględniający skargę 
c) jeżeli w wyniku oddalenia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej 

instancji uwzględniający skargę 
 
39. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,



 sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis: 
 
a) wyłącznie od pisma odrzuconego 
b) wyłącznie od pisma cofniętego przez stronę 
c) od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy 
 
40.  Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie 

ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, 
bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie 
dotyczącej: 

 
a) udzielenia cudzoziemcowi ochrony 
b) dostępu do informacji publicznej 
c) realizacji inwestycji celu publicznego 

41. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, wykazanie przez stronę, że nie jest w stanie ponieść 
pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla 
siebie i rodziny powinno skutkować: 

 
a) zwolnieniem jej od kosztów sądowych oraz ustanowieniem adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego 
b) wyłącznie zwolnieniem jej od kosztów sądowych 
c) przyznaniem jej prawa pomocy w zakresie częściowym 
 
42. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

wniosek o przyznanie prawa pomocy w razie stwierdzenia oczywistej 
bezzasadności złożonej przez tę stronę skargi: 

 
a) podlega merytorycznemu rozpatrzeniu 
b) podlega oddaleniu przez referendarza sądowego z tego względu, że prawo pomocy 

stronie nie przysługuje 
c) podlega oddaleniu przez wojewódzki sąd administracyjny z tego względu, że prawo 

pomocy stronie nie przysługuje 
 
43. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy 
budzi wątpliwości 

 
a) wniosek o prawo pomocy podlega oddaleniu 
b) strona jest obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe 

oświadczenie zawierające klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."  

c) strona jest obowiązana w zakreślonym terminie na wezwanie przedłożyć dokumenty 
źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego 

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

wskutek rozpoznania sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego 
odmawiającego przyznania prawa pomocy sąd nie może wydać postanowienia: 

 
a) utrzymującego zaskarżone postanowienie 
b) zmieniającego zaskarżone postanowienie 
c) uchylającego zaskarżone postanowienie 
 
45. 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) 1 roku od dnia jego uprawomocnienia się 
b) 2 lat od dnia jego uprawomocnienia się 
c) 5 lat od dnia jego uprawomocnienia się 
 
46.  W art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego została określona: 
 
a) zasada legalizmu (praworządności) 
b) zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego 
c) właściwość rzeczowa organów administracji publicznej 
 
47.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, decyzja prawomocna 

to: 
 
a) każda decyzja ostateczna 
b) każda decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego 
c) każda decyzja utrzymana w mocy decyzją organu odwoławczego 
 
48.   Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli postępowanie jest 

prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie służy 
prawo wniesienia: 

 
a)  ponaglenia 
b)  zażalenia 
c)   skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania  
 
49.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron o 

decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może 
nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, jeżeli: 

 
a) przepis szczególny tak stanowi 
b) takie zawiadomienie stron wynika z ważnego interesu publicznego 
c) na taką formę zawiadomienia wyraziły zgodę wszystkie strony biorące udział w 

postępowaniu 
 
50.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w skierowanej do 

strony informacji o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 
materiałów oraz zgłoszonych żądań wskazanie przez organ stronie przesłanek 
zależnych od niej, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub 
wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem 
strony: 

 
a) jest zależne od uznania organu i charakteru rozpoznawanej sprawy 
b) jest obowiązkiem organu 
c) jest obowiązkiem organu, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią 
 
51. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, datą wszczęcia 

postępowania na żądanie strony jest dzień: 
 
a) nadania podania przez stronę w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
b) doręczenia żądania organowi administracji publicznej 



c)  wydania przez organ administracji publicznej zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania 

 
52. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, odmowa umożliwienia 

stronie sporządzenia notatki z akt sprawy wymaga: 
 
a) sporządzenia protokołu 
b) wydania postanowienia, na które nie służy zażalenie 
c) wydania postanowienia 
 
53. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, milczące załatwienie 

sprawy następuje: 
 
a) w każdym przypadku po upływie 14 dni od dnia doręczenia żądania strony 

właściwemu organowi administracji publicznej 
b) w każdym przypadku po upływie 30 dni od dnia doręczenia żądania strony 

właściwemu organowi administracji publicznej 
c) w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania 

decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia 
sprzeciwu 

 
54.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli decyzja została 

wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia 
zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, postępowanie 
wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy: 

 
a) może zostać przeprowadzone według uznania przez organ odwoławczy  
b) organ odwoławczy powinien przeprowadzić w każdym przypadku, gdy nie jest to 

nadmiernie utrudnione 
c) organ odwoławczy musi przeprowadzić na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty 

w odwołaniu, chyba że byłoby to nadmiernie utrudnione 
 
55. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postępowanie 

dowodowe przeprowadzane w ramach postępowania uproszczonego: 
 
a) nie jest ograniczone do określonych dowodów  
b) jest ograniczone do dowodów możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi 

dysponuje organ prowadzący postępowanie 
c) jest ograniczone do dowodów zgłoszonych przez stronę, łącznie z żądaniem 

wszczęcia postępowania oraz dowodów możliwych do ustalenia na podstawie 
danych, którymi dysponuje organ prowadzący postępowanie 

 
56. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, przy wymierzaniu 

administracyjnej kary pieniężnej działania podjęte przez stronę dobrowolnie w 
celu uniknięcia skutków naruszenia prawa: 

 
a)  nie są okolicznością braną pod uwagę przez organ administracji publicznej 
b) są okolicznością braną pod uwagę przez organ administracji publicznej 
c) są okolicznością braną pod uwagę przez organ administracji publicznej wyłącznie w 

przypadku wystąpienia szkody znacznych rozmiarów 
 
57.  Zgodnie z Ordynacją podatkową, zdolność prawną i zdolność do czynności 

prawnych w sprawach podatkowych ocenia się według: 
 
a) przepisów tej ustawy 



b) przepisów prawa cywilnego 
c) przepisów prawa cywilnego, jeżeli przepisy prawa podatkowego nie stanowią inaczej 
 
58.  W świetle Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z 

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

podatku 
b) 5 lat od upływu terminu płatności podatku 
c) 10 lat od upływu terminu płatności podatku 
 
59.  Zgodnie z Ordynacją podatkową, zapłata podatku może nastąpić przez inną 

osobę niż podatnik będącą:  
 
a)  zstępnym podatnika 
b) osobą pozostającą z podatnikiem we wspólnym pożyciu  
c)   dłużnikiem podatnika, w przypadku gdy kwota podatku przekracza 5000 zł 

60.  Zgodnie z Ordynacją podatkową, jeżeli decyzja ostateczna została wydana w 
wyniku przestępstwa: 

 
a) w sprawie zakończonej taką decyzją wznawia się postępowanie 
b) w sprawie zakończonej taką decyzją wznawia się postępowanie i uchyla się decyzję 

wydaną w wyniku przestępstwa 
c) stwierdza się nieważność takiej decyzji 
 



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

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO 

Nr 0g-1121/6/18 
26 kwietnia 2018 r. 
 

 

    KAZUS nr 1 

Jan Nowak złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
skargę na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2018 r. nr 1000/18 w 
przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania 
administracyjnego. 

Zarządzeniem z dnia 15 marca 2018 r. Przewodniczący Wydziału wezwał 
skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 
dni od daty otrzymania odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.  

Odpis zarządzenia został stronie skarżącej przesłany korespondencją z dnia 
22 marca 2018 r. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że powyższe 
wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 1 kwietnia 2018 r.  

Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty w 
przedmiotowej sprawie. 

 

KAZUS nr 2 

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 r. sygn. IV SA/Wa 222/17 Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Ewy Kowalskiej na postanowienie 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2017 r. nr 200/17 w przedmiocie odmowy 
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania z powodu nieuiszczenia przez 
skarżącą wpisu sądowego. Sąd wskazał w uzasadnieniu, że zarządzeniem z dnia 5 
listopada 2017 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu 
sądowego od skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu zarządzenia, pod 
rygorem jej odrzucenia. Odpis zarządzenia został stronie skarżącej doręczony w dniu 
1 grudnia 2017 r. 

Odpis postanowienia z dnia 29 grudnia 2017 r. został doręczony skarżącej 
dnia 11 marca 2018 r. 

W dniu 21 marca 2018 r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do 
uiszczenia wpisu sądowego od skargi wskazując, iż przyczyną uchybienia terminu 
była niemożność zastosowania się do wezwania wynikająca z nieobecności w 
miejscu zamieszkania. Nieobecność ta była spowodowana, jak podano we wniosku, 
wyjazdem na zagraniczne wakacje, który miał miejsce w dniach 30 listopada – 30 
grudnia 2017 r. W dniu powrotu skarżącej została przekazana nieotworzona 
korespondencja z Sądu dotycząca wezwania do uiszczenia wpisu, którą odebrał 
podczas nieobecności strony jej mąż, zobowiązując się do jej oddania adresatowi. 
Składając wniosek, skarżąca uiściła należny wpis. 



 

KAZUS nr 3 

Krzysztof Kwiecień wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2018 r. nr 18/2018 w przedmiocie 
odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 
postanowienia. 

Skarżący wnioskiem z dnia 11 marca 2018 r. wystąpił do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie 
częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu (adwokata). W 
złożonym formularzu PPF wnioskodawca (lat 81) podał, że jest wdowcem 
prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jedyny dochód jaki uzyskuje 
pochodzi z otrzymywanego świadczenia rentowego z dodatkiem pielęgnacyjnym w 
wysokości 1234 zł. Z kwoty tej przeznacza co miesiąc na eksploatację mieszkania 
około 300-320 zł. Pozostała kwota jest rozdysponowana przez wnioskodawcę, jak 
wyjaśnił, na bieżące koszty utrzymania, w szczególności wyżywienie, środki 
czystości oraz ubranie. Skarżący zaznaczył, że przeznacza stałe wydatki na zakup 
leków tak w związku z chorobami przewlekłymi, na jakie cierpi, jak i nagłymi 
zachorowaniami. Wyjaśnił jednakże, że wydatków tych (kwota około 50-150 zł 
miesięcznie) nie jest w stanie udokumentować, albowiem nie przechowuje 
paragonów (faktur) z apteki.  Ze złożonego oświadczenia wynika, że wnioskodawca 
poza mieszkaniem o pow. 46 m², w którym zamieszkuje, nie posiada innego majątku 
lub deklarowanych oszczędności. Wnioskodawca w formularzu PPF wyjaśnił 
jednocześnie, że w każdym miesiącu, redukując niezbędne wydatki, dawał radę 
zaoszczędzić kwotę około 100 zł, za którą jak dotąd zawsze kupował drobne 
prezenty trojgu wnucząt. 

Do wniosku zostały załączone kopie trzech ostatnich przekazów pocztowych 
wypłacanego świadczenia rentowego oraz wpłaty dokonane za czynsz oraz za prąd i 
gaz. 
 

 

Rozwiązanie kazusów polega na opracowaniu postanowień Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie wraz z uzasadnieniem. Postanowienia te Sąd wyda na 

posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. Sędzią sprawozdawcą powinien być sędzia określony 

imieniem i nazwiskiem osoby sporządzającej każde z postanowień. 
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