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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO 

nr Og-1121/2/17  
31 maja 2017 r. 

 
TEST 

(GRUPA A) 

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

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest aktem prawnym, który wszedł w życie w 
roku: 

a) 1993  
b) 1995  
c) 1997 

 
2. Zgodnie z Konstytucją, obywatelstwo polskie nabywa się: 

a) przez urodzenie, gdy co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim  
b) przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi 
c) przez urodzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy rodzice dziecka są nieznani 

 
3. Zgodnie z Konstytucją, wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane: 

a) na cele społeczne 
b) na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem  
c) na ważne cele publiczne i za odszkodowaniem 

 
4. Zgodnie z Konstytucją, wybory do Sejmu zarządza: 

a) Marszałek Sejmu  
b) Prezydent Rzeczypospolitej 
c) Prezydent Rzeczypospolitej po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu 

 
5. Zgodnie z Konstytucją, do wydawania rozporządzeń nie jest upoważniony 
(upoważniona): 
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a) Prezes Rady Ministrów  
b) Prezes Najwyższej Izby Kontroli  
c) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

 
6. Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w 
dniu wyborów kończy: 
 

a) 28 lat  
b) 35 lat  
c) 40 lat 

 
7. Zgodnie z Konstytucją, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent 

Rzeczypospolitej na: 

a) pięcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę 
Sądownictwa 

b) pięcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne 
Sędziów Sądu Najwyższego 

c) sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne 
Sędziów Sądu Najwyższego 
 

8. 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 

 
9. Zgodnie z Konstytucją, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania 
stanowiska nie mogą prowadzić: 

a) jakiejkolwiek działalności publicznej 
b) działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i 

niezawisłości sędziów 
c) działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności Trybunału 

Konstytucyjnego 
 

10. Zgodnie z Konstytucją, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie 
sporu kompetencyjnego pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa nie 
może wystąpić: 

a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
b) Prezes Najwyższej Izby Kontroli 
c) Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

 
11. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prezes Naczelnego 
Sądu Administracyjnego ustala: 

a) regulamin określający szczegółowo tryb wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 
administracyjnych 
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b) zasady biurowości w sądach administracyjnych 
c) siedziby wojewódzkich sądów administracyjnych 

 
12. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, prezes wojewódzkiego 
sądu administracyjnego: 

a) tworzy i znosi wydziały wojewódzkiego sądu administracyjnego 
b) tworzy wydziały zamiejscowe wojewódzkiego sądu administracyjnego  
c) może kierować wydziałem wojewódzkiego 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, o podjęcie przez Naczelny 
Sąd Administracyjny uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie 
wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych może wystąpić: 

1 

a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  
b) Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego  
c) prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego 

 
15. Według ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, do pełnienia urzędu na 
stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego może być powołana osoba, 
która ukończyła: 

a) 30 lat  
b) 35 lat  
c) 40 lat 

 
16. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, asesorzy sądowi są 
powoływani na lat: 

a) 3 
b) 5 
c) 6 

 
17. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
wojewódzkie sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach: 

a) skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego 
b) skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i 

terenowych organów administracji rządowej 
c) sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między 

samorządowymi kolegiami odwoławczymi 
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18. Według ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepisów o 

wyłączeniu sędziego nie stosuje się do: 

a) referendarza sądowego  
b) asystenta sędziego  
c) protokolanta 

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

pełnomocnikiem strony nie może być: 

a) wstępny  
b) rodzeństwo 
c) osoba pozostająca ze stroną we wspólnym pożyciu 

 
20. Stosownie do ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi: 

a) nie bierze udziału w postępowaniu sądowym 
b) jest uczestnikiem postępowania sądowego na prawach strony, 
c) jest uczestnikiem postępowania sądowego na prawach strony, jeżeli wynik tego 

postępowania dotyczy jej interesu prawnego 
 

21. Według ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w trybie 
uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu: 

a) jawnym w składzie jednego sędziego,  
b) niejawnym w składzie jednego sędziego,  
c) niejawnym w składzie trzech sędziów. 

 
22. Stosownie do ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, po 
upływie roku od uchybionego terminu w postępowaniu sądowym, jego przywrócenie: 

a) jest niedopuszczalne 
b) jest dopuszczalne tylko w przypadkach wyjątkowych  
c) jest dopuszczalne na zasadach ogólnych 

 
23. Według ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
posiedzenia sądowe: 

a) odbywają się zawsze w budynku sądu 
b) mogą odbywać się poza budynkiem sądu, z zachowaniem wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa, gdy odbycie posiedzenia poza budynkiem sądowym przyczynia się 
znacznie do zaoszczędzenia kosztów 

c) mogą odbywać się poza budynkiem sądu, gdy odbyciu posiedzenia poza budynkiem 
sądowym nie sprzeciwiają się wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
 

24. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sentencję 
wyroku podpisuje: 

a) przewodniczący składu  
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b) cały skład sądu 
c) cały skład sądu z wyjątkiem członka składu orzekającego, który zgłosił zdanie odrębne 

 
25. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga o 
stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia: 

a) nie podlega opłacie  
b) podlega opłacie stosunkowej  
c) podlega opłacie stałej 

 
26. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
obowiązek uiszczenia kosztów sądowych ma: 

a) prokurator 
b) kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający dla danej sprawy  
c) organizacja pożytku publicznego, działająca na podstawie przepisów o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w sprawie dotyczącej prowadzonej przez tę organizację 
działalności gospodarczej 
 

27. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wpis 
pobiera się od: 

a) zażalenia na zarządzenie przewodniczącego o pozostawieniu pisma bez rozpoznania z 
powodu nieuiszczenia należnej od tego pisma opłaty 

b) zażalenia na zarządzenie przewodniczącego o pozostawieniu pisma bez rozpoznania z 
powodu nieuzupełnienia braków formalnych tego pisma 

c) zażalenia na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie kosztów sądowych 
 

28. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli w 
toku postępowania sąd nie orzekł o obowiązku ponoszenia kosztów sądowych 
postanowienie w tym przedmiocie wydaje: 

a) referendarz sądowy lub sąd 
b) wyłącznie referendarz sądowy 
c) wyłącznie sąd 

 
29. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi za zastępstwo prawne wykonane 
na zasadzie prawa pomocy wydaje: 

a) referendarz sądowy lub sąd 
b) wyłącznie referendarz sądowy  
c) wyłącznie sąd 

 
30. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy osoba ta 
wykaże, że: 

a) nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania 
b) nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania 

koniecznego dla siebie i rodziny 
  



6 

 

c) nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania 
 

31. Według ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 
przypadku cofnięcia wniosku o prawo pomocy: 

a) wniosek o prawo pomocy pozostawia się bez rozpoznania 
b) odmawia się przyznania prawa pomocy 
c) postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się 

 
32. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zażalenie 
nie przysługuje na: 

a) postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, którego przedmiotem jest 
odmowa podjęcia zawieszonego postępowania 

b) postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, którego przedmiotem jest 
odrzucenie skargi kasacyjnej 

c) postanowienie referendarza sądowego, którego przedmiotem jest odmowa przyznania 
prawa pomocy 
 

33. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
referendarz sądowy nie może: 

a) sprawdzić wartości przedmiotu zaskarżenia oznaczonej w piśmie i zarządzić w tym celu 
dochodzenie 

b) wezwać stronę o uzupełnienie pisma, które nie może otrzymać prawidłowego biegu 
wskutek niezachowania warunków formalnych 

c) ustanowić kuratora dla strony niemającej zdolności procesowej, która nie ma 
przedstawiciela ustawowego 
 

34. 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 

 
35. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
ustanowienie przez sąd stronie adwokata lub radcy prawnego w ramach prawa pomocy: 

a) stanowi uprawnienie strony do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi lub 
radcy prawnemu 

b) jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa  
c) przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi 

 
36. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem wyższego stopnia w 
stosunku do wojewodów pozostaje (pozostają): 

a) Prezes Rady Ministrów  
b) właściwi w sprawie ministrowie  
c) samorządowe kolegia odwoławcze 
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37. Definicję strony Kodeks postępowania administracyjnego ustanawia w: 

a) art. 12  
b) art. 28  
c) art. 35 

 
38. 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 wynik sprawy 
 

39. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, na postanowienie o 
dopuszczeniu do udziału w postępowaniu organizacji społecznej: 

a) nie służy zażalenie  
b) służy zażalenie 
c) służy zażalenie stronie, na której wniosek zostało wszczęte postępowanie 

 
40. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy w 
postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić: 

a) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania  
b) w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania 
c) w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - 

nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 
 

41. Zgodnie z Kodeksem 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 
 

42. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli w podaniu nie wskazano 
adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych 
danych: 

a) podanie odrzuca się 
b) podanie pozostawia się bez rozpoznania  
c) stwierdza się niedopuszczalność podania 

 
43. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, do osobistego stawienia się 
wezwany przez organ administracji publicznej jest obowiązany w obrębie: 

a) gminy, w której zamieszkuje albo przebywa 
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b) powiatu, w którym zamieszkuje albo przebywa  
c) województwa, w którym zamieszkuje albo przebywa 

 
44. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postanowienie powinno 
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne: 

a) zawsze 
b) gdy służy na nie zażalenie 
c) gdy rozstrzyga odmownie o żądaniu strony 

 
45. 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 

 
46. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, uzupełnienia decyzji organ 
administracji publicznej dokonuje w formie: 

a) postanowienia  
b) decyzji 
c) decyzji, jeżeli żądanie uzupełnienia decyzji dotyczy jej rozstrzygnięcia 

 
47. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zażalenie nie służy od 
postanowienia: 

a) ukaraniu grzywną  
b) o przywróceniu terminu  
c) o odmowie sprostowania decyzji 

 
48. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ odwoławczy: 

a) nie może wstrzymać natychmiastowego wykonania decyzji  
b) w uzasadnionym przypadku może wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji  
c) może wstrzymać wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności 
 

49. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli odwołanie wniosły 
wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to 
odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której 
uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Od nowej decyzji służy stronie: 

a) skarga do sądu administracyjnego 
b) odwołanie 
c) sprzeciw 

 
50. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku, gdy Trybunał 
Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, na podstawie 
którego została wydana decyzja, skargę o wznowienie wnosi się w terminie: 
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a) jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego  
b) trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego  
c) sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 

 
51. 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 

 
52. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, stwierdzenie
 wydania decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości skutkuje: 

a) wznowieniem postępowania zakończonego wydaniem tej decyzji  
b) stwierdzeniem nieważności decyzji  
c) stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji 

 
53. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli nie można stwierdzić 
nieważności decyzji na skutek upływu terminu 10 lat od dnia jej doręczenia, organ 
administracji publicznej: 

a) umarza postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 
b) odmawia stwierdzenia nieważności decyzji 
c) stwierdza wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa, wskazując na upływ terminu 

uniemożliwiający stwierdzenie nieważności decyzji 
 

54. Według ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów tej ustawy nie stosuje się do: 
a) opłat, do których ustalania uprawnione są organy podatkowe  
b) opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych  
c) świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych 

 
55. Według ustawy - Ordynacja podatkowa, podatkiem jest świadczenie pieniężne o 
charakterze: 

a) publicznoprawnym i odpłatnym 
b) publicznoprawnym i przymusowym  
c) przymusowym i zwrotnym 

 
56. Według ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretację indywidualną przepisów prawa 

podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie: 

a) 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku 
b) 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku 
c) 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku 

 
57. Według ustawy - Ordynacja podatkowa, organizacja społeczna może w sprawie 

dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania: 
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a) bez zgody tej osoby  
b) za zgodą tej osoby 
c) jeśli przemawia za tym słuszny interes strony 

 
58. Według ustawy - Ordynacja podatkowa, osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy 

informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały, w trybie 

określonym obowiązującymi przepisami, zwolnione od obowiązku zachowania tej 

tajemnicy: 

a) nie mogą być świadkami, 
b) mogą być świadkami, przy czym mają prawo odmówić złożenia zeznań,  
c) mogą być świadkami, przy czym mają prawo odmowy odpowiedzi na pytania, gdy 

odpowiedź mogłaby narazić te osoby lub ich bliskich na odpowiedzialność karną albo karną 
skarbową 
 

59. Według ustawy - Ordynacja podatkowa, w kwestiach mniejszej wagi wynikających w 
toku postępowania, organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli 
pełnomocnikiem jest: 

a) wstępny strony  
b) małżonek strony  
c) zstępny strony 

 
60. Według ustawy - Ordynacja podatkowa, jeżeli orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji, organ podatkowy na żądanie strony: 

a) wznawia postępowanie zakończone tą decyzją  
b) stwierdza nieważność tej decyzji  
c) stwierdza wygaśnięcie tej decyzji 
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................................................................... 
imię i nazwisko 
 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO 

nr Og-1121/2/17 

31 maja 2017 r. 

KAZUS nr 1 

Andrzej Jaworski pismem z dnia 2 grudnia 2016 r. skierowanym do Głównego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego wystąpił o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. nr 157/14 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta 

m. st. Warszawy z dnia 2 maja 2014 r. nr 343/2014, którą zatwierdzono projekt budowlany i 

udzielono Piotrowi Marczakowi pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę dachu 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usytuowanego na działce nr ew. 6/14 przy ul. 

Malinowej 7 w Pułtusku. W swoim wniosku Andrzej Jaworski, wskazując na przesłankę art. 

156 § 1 pkt 4 k.p.a., podał, że decyzja z dnia 7 lipca 2014 r. została wydana z naruszeniem 

prawa, albowiem organ udzielił pozwolenia na budowę osobie niebędącej stroną w sprawie. 

Z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę wystąpił bowiem Andrzej Jaworski oraz 

Jan Marczak i to oni jako inwestorzy powinni być adresatem wydanego rozstrzygnięcia. 

Piotr Marczak co prawda zamieszkuje w ww. budynku, niemniej jest bratem Jana Marczaka 
i nigdy nie był zainteresowany remontem dachu. 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z dnia 16 grudnia 2016 r. 

zawiadomił o wszczęciu na wniosek Andrzeja Jaworskiego postępowania w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. nr 

157/14, a następnie decyzją z dnia 18 stycznia 2017 r. nr 4/2017 stwierdził jej nieważność 

jako wydanej w warunkach określonych w art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. 

Powyższa decyzja została doręczona w dniu 20 stycznia 2017 r. Andrzejowi 

Jaworskiemu, Piotrowi Marczakowi oraz Janowi Marczakowi z pouczeniem, że jest 

ostateczna i przysługuje od niej skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie. Skargę należy złożyć za pośrednictwem Głównego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18 stycznia 

2017 r. nr 4/2017 w dniu 2 lutego 2017 r. złożył Piotr Marczak, zarzucając jej, że została 

wydana z naruszeniem prawa, tj. art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. Główny inspektor Nadzoru 

Budowlanego przy piśmie z dnia 14 lutego 2017 r. przekazał skargę Wojewódzkiemu 

Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. W odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie 

jako nieposiadającej uzasadnionych podstaw. 
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Proszę sporządzić projekt postanowienia z uzasadnieniem, jakie wojewódzki sąd 

administracyjny powinien wydać w tej sprawie ze wskazaniem środka zaskarżenia 

przysługującego od tego postanowienia. 

KAZUS nr 2 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu decyzją z dnia 11 września 2016 r. nr 

45/2016 cofnął Marcelowi Sowie pozwolenie na broń palną myśliwską w celu łowieckim w 

związku z uzyskaniem informacji o skazaniu Marcela Sowy za popełnienie przestępstwa z 

art. 178a § 2 k.k. (kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości). 

Decyzji tej organ pierwszej instancji nadał rygor natychmiastowej wykonalności. 

Po rozpatrzeniu odwołania Marcela Sowy, Komendant Główny Policji decyzją z dnia 

12 listopada 2016 r. nr 5/16, na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 2 w 

zw. z 15 ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 
2012 r. poz. 576) uchylił decyzję z dnia 11 września 2016 r. w całości i przekazał sprawę do 

ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że wyrok Sądu Rejonowego we 
Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2016 r. skazujący Marcela Sowę za popełnienie przestępstwa 

z art. 178a § 2 k.k. me jest prawomocny. 

Na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2016 r. Marcel Sowa 

wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wraz ze skargą 

skarżący wystąpił z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Komendanta 

Głównego Policji z dnia 12 listopada 2016 r. Uzasadniając wniosek o wstrzymanie 

wykonania zaskarżonej decyzji skarżący podniósł, że decyzja ta jest dla niego krzywdząca, 

albowiem popełnienie przestępstwa, za które został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego 

we Wrocławiu, nie powinno być sankcjonowane orzeczeniem o cofnięciu pozwolenia na 

broń. W związku z tym, zdaniem strony, nie jest istotne to, czy wyrok skazujący za 

popełnienie przestępstwa z art. 178a § 2 k.k. jest prawomocny czy nie. Skarżący podniósł, 

że organ odwoławczy powinien wydać w tych okolicznościach decyzję uchylającą w całości 

decyzję organu pierwszej instancji i umarzającą postępowanie. 

Proszę sporządzić projekt postanowienia w przedmiocie wstrzymania wykonania 

zaskarżonej decyzji z uzasadnieniem, ze wskazaniem środka zaskarżenia przysługującego 

od tego postanowienia. 
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KAZUS nr 3 

Wyrokiem z dnia 6 października 2016 r. sygn. IV SA/Wa 145/16 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Teresy Marzec na decyzję Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 8 grudnia 

2015 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia w ewidencji gruntów i budynków stanu działki 

sprzed zmiany. 

Po doręczeniu skarżącej w dniu 11 listopada 2016 r. odpisu wyroku z 

uzasadnieniem, skarżąca w dniu 5 grudnia 2016 r. zwróciła się do Wojewódzkiego Sadu 

Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie 
częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2017 r. referendarz sądowy ustanowił dla 

skarżącej adwokata. 

W piśmie z dnia 2 marca 2017 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie 

poinformowała, że wyznaczyła adwokat Annę Nowak pełnomocnikiem z urzędu dla 

skarżącej w niniejszej sprawie. 

W dniu 26 kwietnia 2017 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) 

pełnomocnik skarżącej adw. Anna Nowak, która oświadczyła, że zawiadomienie o 

wyznaczeniu jej pełnomocnikiem skarżącej zostało jej doręczone w dniu 11 kwietnia 2017 r. 

- złożyła opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wraz z jej odpisem oraz 

wniosła o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie przedmiotowej opinii i oświadczyła, 

że opłaty z tytułu udzielenia pomocy prawnej nie zostały przez skarżącą opłacone ani w 

całości ani w części. 

Proszę sporządzić projekt postanowienia, jakie referendarz sądowy powinien wydać 

w sprawie wniosku adwokata o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy 
prawnej udzielonej z urzędu wraz ze wskazaniem przysługującego od tego postanowienia 

środka zaskarżenia. 
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