
Konkurs na stanowisko referendarza sądowego 
w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym  

w Gorzowie Wielkopolskim 
Gorzów Wielkopolski, dnia 10.12.2019 r. 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

 Proszę o zakreślenie tylko jednej odpowiedzi. Zakreślenie większej liczby 
odpowiedzi albo niezaznaczenie żadnej odpowiedzi uznane jest za odpowiedź 
nieprawidłową. 

 Użyte w tekście skróty: 

- K.p.a. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), 

- P.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postepowania przed sądami 
administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.), 

- O.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r., poz. 900 ze zm.) 

 

1. Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że: 
 

a. zostanie go pozbawiony prawomocnym wyrokiem sądu, 

b. sam się go zrzeknie, 

c. zostanie go pozbawiony postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej, 

 

2. Najwyższa Izba Kontroli podlega: 
 

a. Prezydentowi Rzeczypospolitej, 

b. Senatowi, 

c. Sejmowi, 

 

3. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej 

Polskiej są: 
 

a. Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, 

uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów, a 

ponadto akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je 

ustanowiły, 



b. Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, 

a ponadto akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je 

ustanowiły, 

c. tylko Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz 

rozporządzenia, 

 

4. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z: 
 

a. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoby powołanej przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej, piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu 

Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów 

wojskowych, czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz 

dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów, 

b. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, dwóch osób powołanych  przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej, piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu 

Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów 

wojskowych, czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz 

dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów, 

c. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej  przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej, piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu 

Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów 

wojskowych, dwóch członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch 

członków wybranych przez Senat spośród senatorów, 

 

5. Sędziowie sądów administracyjnych  w sprawowaniu swojego 

urzędu są niezawiśli i podlegają tylko: 
 

a. Konstytucji, ustawom, rozporządzeniom i aktom prawa miejscowego, 

b. Konstytucji, 

c. Konstytucji oraz ustawom, 

 

6. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu 

administracyjnego może być powołany ten, kto: 
 

a. ukończył 35 lat życia, 



b. ukończył 30 lat życia, 

c. ukończył 28 lat życia, 

 

7. Organami wojewódzkiego sądu administracyjnego są: 
 

a. prezes sądu, dyrektor administracyjny sądu, zgromadzenie ogólne sędziów 

wojewódzkiego sądu administracyjnego, kolegium wojewódzkiego sądu 

administracyjnego, 

b. prezes sądu, zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu 

administracyjnego, kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego, 

c. tylko prezes sądu, 

 

8. Regulamin określający szczegółowo tryb wewnętrznego 

urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ustala: 
 

a. zarządzeniem Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

b. rozporządzeniem Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, 

c. rozporządzeniem Minister Sprawiedliwości, 

 

9. Sąd zawiesza postepowanie z urzędu: 
 

a. w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony, 

b. na zgodny wniosek stron, 

c. w razie śmierci pełnomocnika, 

 

10. Sąd uwzględniając skargę jednostki samorządu terytorialnego 

na akt nadzoru: 
 

a. stwierdza nieważność tego aktu, 

b. przekazuje sprawę organowi do ponownego rozpoznania, 

c. uchyla ten akt, 

 

11. Wniosek o uzupełnienie wyroku, którego nie doręcza się 

stronie z urzędu strona może złożyć: 
 

a. w terminie 14 dni od ogłoszenia wyroku, 

b. w terminie 21 dni od ogłoszenia wyroku, 

c. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku, 



 

12. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postepowania 

sądowoadministracyjnego:  
 

a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, 

b. jeżeli taki wniosek złożył organ, 

c. w razie przewlekłej przyczyny uniemożliwiającej stronie stawiennictwo w Sądzie, 

 

13. Skarga kasacyjna od wyroku nie może być sporządzona: 
 

a. przez doktora nauk prawnych będącego stroną w sprawie, 

b. adwokata, 

c. notariusza będącego strona w sprawie, 

 

14. Stronie, która wniosła skargę kasacyjna należy się zwrot 

poniesionych przez nią niezbędnych kosztów postępowania 

kasacyjnego: 
 

a. od organu – jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok 

sądu pierwszej instancji oddalający skargę, 

b. od organu i skarżącego – jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej uchylono 

wyrok sądu pierwszej instancji uwzględniający skargę, 

c. od skarżącego – jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony 

wyrok sądu pierwszej instancji oddalający skargę, 

 

15. Opłaty sądowe są dochodami: 
 

a. budżetu Sądu przed którym toczyła się sprawa, 

b. budżetu Naczelnego Sądu Administracyjnego niezależnie od tego, przed którym z 

Wojewódzkich Sądów Administracyjnych toczyła się sprawa, 

c. budżetu Państwa, 

 

16. Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, 

błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki: 
 

a. tylko na rozprawie, 

b. tylko na posiedzeniu niejawnym, 

c. może postanowić na posiedzeniu niejawnym, 



 

17. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od: 
 

a. pisma cofniętego na rozprawie sadowej, 

b. zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną jeżeli zażalenie 

zostało uwzględnione, 

c. od skargi kasacyjnej, która została uwzględniona przez Naczelny Sąd 

Administracyjny w następstwie stwierdzenia braku należytej obsady sądu 

orzekającego w pierwszej instancji. 

 

18. Wznowienie postepowania administracyjnego na podstawie 

art. 145 par. 1 pkt. 4 K.p.a. (strona bez własnej winy nie brała udziału 

w sprawie) następuje: 
 

a. tylko na wniosek podmiotu, którego przesłanka ta dotyczy, 

b. tylko z urzędu, 

c. z urzędu lub na wniosek podmiotu, którego przesłanka dotyczy, 

 

19. Podanie o wznowienie postepowania wnosi się do organu w 

terminie: 
 

a. dwóch  tygodni od dnia w którym strona dowiedziała się o okolicznościach 

stanowiących podstawę do wznowienia, 

b. w terminie jednego miesiąca od dnia w którym strona dowiedział się o okoliczności 

stanowiącej podstawę do wznowienia, 

c. nie później niż w terminie jednego miesiąca od doręczenia na wniosek strony 

ostatecznej decyzji, 

 

20. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji w 

przypadku: 
 

a. stwierdzenia naruszenia prawa, 

b. stwierdzenia istotnego naruszenia prawa, 

c. stwierdzenia rażącego naruszenia prawa, 

 

 

 



21. Odmowa wydania zaświadczenia przez organ administracji 

publicznej następuje w formie: 
 

a. wydania postanowienia, 

b. wydania decyzji, 

c. poinformowania wnioskodawcy w formie zarządzenia wydanego przez 

uprawnionego pracownika organu, 

 

22. Sąd administracyjny jest związany ustaleniami wydanego w 

postępowaniu karnym prawomocnego  wyroku: 

  
a. skazującego, 

b. uniewinniającego, 

c. skazującego i uniewinniającego, 

 

23. Wojewódzki sąd administracyjny rozstrzyga  w granicach 

danej sprawy: 
 

a. nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną 
(za wyjątkiem skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego 

wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii 

zabezpieczającej, w przypadku których związany jest  zarzutami skargi oraz 

powołaną podstawą prawną), 
b. będąc  związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, 
c. będąc związany jedynie powołaną podstawą prawną, 

 

 

24. Czy na postanowienie wydane w postępowaniu 

egzekucyjnym, którego przedmiotem jest stanowisko wierzyciela  w 

sprawie zgłoszonego zarzutu przysługuje skargę do sądu 

administracyjnego? 
  

a. tak, 

b. nie,  

c. tylko, gdy wierzycielem jest organ, który jednocześnie jest organem egzekucyjnym, 

 



25. Czy na zawiadomienie o załatwieniu skargi przewidzianej w 

dziale VIII K.p.a. „Skargi i wnioski” przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego? 
 

a. tak 

b. nie 

c. tylko gdy właściwy organ nie przesłał wnoszącemu skargę  zawiadomienia o jej 

załatwieniu w ciągu miesiąca. 

 

26. Spory o kompetencyjne między organami samorządu 

terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga: 
  

a. Naczelny Sąd Administracyjny 

b. wojewódzki sąd administracyjny właściwy ze względu na siedzibę organu 

administracji rządowej  

c. wojewódzku sąd administracyjny właściwy ze względu na siedzibę organu, który 

wdał się w spór 

 

27. Sędzia jest wyłączony w sprawach swego małżonka: 
  

a.  z mocy ustawy, ale tylko do dnia ustania związku małżeńskiego, 

b.  z mocy ustawy niezależnie od tego czy małżeństwo nadal trwa,  

c.  na wniosek strony zgłoszony najpóźniej na pierwszej rozprawie, 

 

28. Sąd administracyjny orzeka na posiedzeniu niejawnym:  
 

a. zawsze w składzie trzech sędziów, 

b. zawsze w składzie jednego sędziego,  

c. w składzie jednego sędziego, chyba że ustawa stanowi inaczej, 

 

29. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się: 
 

a. bezpośrednio do sądu administracyjnego,  

b. za pośrednictwem organu, którego  działanie, bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, 

c. bezpośrednio do sądu administracyjnego lub za pośrednictwem organu, którego  

działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 

przedmiotem skargi, 



 

30. W razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania 

administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia 

nieważności aktu lub wznowienia postępowania: 
 

a. zawieszeniu podlega postępowanie sądowe, 

b. zawieszeniu podlega postępowanie administracyjne, 

c. postępowania administracyjne i sądowe toczą się równocześnie, 

  

31. Jeżeli skarga nie należy do właściwości sądu 

administracyjnego sąd:  
 

a. odrzuca skargę,  

b. pozostawia skargę bez rozpoznania,  

c. przekazuje skargę właściwemu sądowi albo organowi, 

 

32. Cofnięcie skargi: 
 

a. wiąże sąd, ale może uznać je za niedopuszczalne,  

b. wiąże bezwzględnie sąd,  

c. nie wiąże sądu, 

  

33. Od decyzji organu odwoławczego uchylającego decyzję 

organu I instancji do ponownego rozpatrzenia przysługuje: 
  

a.  skarga do sądu administracyjnego; 

b.  sprzeciw do sądu administracyjnego,  który należy wnieść w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia skarżącemu decyzji, 

c. sprzeciw do sądu administracyjnego, który należy wnieść w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia skarżącemu decyzji, 

 

34. Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa 

podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta na 

zarzucie: 
 

a. naruszenia przepisów postępowania oraz dopuszczeniu się błędu wykładni lub 

niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego, 



b. dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania 

przepisu prawa materialnego, 

c. naruszenia przepisów postępowania, 

 

35. Sąd rozpoznający skargę na pisemną interpretację przepisów 

prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie:  
 

a. jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną,  

b. nie jest związany zarzutami skargi,  

c. jest związany powołaną podstawą prawną, 

 

36. W sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku 

sporządza się: 
 

a. z urzędu,  

b. na wniosek zgłoszony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia 

odpisu sentencji,  

c. na wniosek zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia 

odpisu sentencji, 

 

 

37. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem sporządzonego na 

wniosek strony  doręcza się: 
 

a. tylko tej stronie, która złożyła wniosek, 

b. każdej stronie, 

c. stronie, która złożyła wniosek oraz organowi, 

 

 

38. Od wyroku uwzględniającego  sprzeciw od decyzji uchylającej 

decyzję organu I instancji do ponownego rozpatrzenia: 
 

a. nie przysługuje środek odwoławczy, z tym że na zawarte w wyroku postanowienie 

w przedmiocie grzywny przysługuje środek zażalenie,  

b. nie przysługuje   żaden środek odwoławczy, 

c. przysługuje skarga kasacyjna, 

 

 



39. Zgodnie z P.p.s.a opłaty kancelaryjnej nie pobiera się za: 
 

a. wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego 

sporządzane w celu ich doręczenia stronom, które nie posługują się środkami 

komunikacji elektronicznej do odbioru pism, 

b. odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane 

na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami 

sprawy, 

c. odpis orzeczenia z uzasadnieniem, podlegający doręczeniu z urzędu, 

 

40. Do czynności referendarza sądowego e Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym nie należy: 
 

a. wzywanie stron do uzupełnienia lub poprawienia pisma, które nie może otrzymać 

prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, 

b. prowadzenie postepowania mediacyjnego, 

c. zwracanie się do sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku, 

 

41. Rozstrzygnięcia zawarte w postanowieniach wojewódzkiego 

sądu administracyjnego niekończących postępowania w sprawie, 

wydanych na posiedzeniach jawnych, na które nie przysługuje 

zażalenie: 
 

a. wpisuje się do protokołu bez spisywania odrębnej sentencji, 

b. wydaje się w formie osobnego orzeczenia, 

c. wpisuje się jako kolejny punkt orzeczenia kończącego postepowanie, 

 

42. Zgodnie z przepisami P.p.s.a. zażalenie nie przysługuje na: 
 

a. postanowienie, w jaki sposób i w jakim zakresie zaginione akta maja być 

odtworzone lub że odtworzenie akt jest niemożliwe, 

b. postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie, 

c. postępowanie o wyłączeniu sądziego, 

 

43. Wstrzymanie przez wojewódzki sąd administracyjny 

wykonania aktu lub czynności traci moc z dniem: 
 

a. uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę, 



b. uprawomocnienia się orzeczenia uwzgledniającego skargę, 

c. wydania przez sąd orzeczenia oddalającego skargę, 

 

44. Rozpoznając sprzeciw od postanowienia referendarza 

sądowego odmawiającego przyznania prawa pomocy wojewódzki 

sąd administracyjny wydając postanowienie może: 
 

a. zaskarżone postanowienie uchylić albo utrzymać w mocy, 

b. zaskarżone postanowienie uchylić, zmienić albo utrzymać w mocy, 

c. zaskarżone postanowienie zmienić albo utrzymać w mocy, 

 

45. Stosownie do przepisów K.p.a. w sprawach dotyczących 

nieruchomości należącej do osoby fizycznej, właściwość miejscową 

organu administracji publicznej ustala się: 
 

a. według miejsca zameldowania jej właściciela, 

b. według miejsca położenia nieruchomości, 

c. według miejsca zamieszkania jej właściciela, 

 

 

46. Akta spraw kategorii A oraz księgi i urządzenia ewidencyjne 

spraw sądowoadministracyjnych stanowiące repertoria i skorowidze 

przechowuje się w sądzie przez okres: 
 

a. 20 lat, 

b. 30 lat, 

c. 40 lat, 

 

47. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez 

dyrektora izby administracji skarbowej odwołanie od decyzji 

rozpatruje: 
 

a. ten sam organ podatkowy, 

b. szef Krajowej Administracji Skarbowej, 

c. minister właściwy do spraw finansów publicznych, 

 



48. Organem podatkowym jest: 
 

a. naczelnik urzędu celno-skarbowego, 

b. dyrektor izby skarbowej, 

c. wojewoda, 

 

49. Zobowiązaniem podatkowym jest: 
 

a. publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie 

pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające 

z ustawy podatkowej, 

b. wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na 

rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w 

terminie oraz miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego, 

c. wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego 

świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych 

ustawach, 

 

 

50. Interpretacje indywidualną przepisów prawa podatkowego 

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

a. miesiąca od dnia otrzymania wniosku, 

b. 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, 

c. 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, 

 

 

51. Stosownie do przepisów O.p. podanie o przywrócenie terminu 

należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia 

terminowi. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia tego 

podania: 
 

a. należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi, 

b. można złożyć nie później niż rok od upływu terminu, 

c. jest niedopuszczalny, 

 



52. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym 

deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

może być podpisana przez: 
 

a. podatnika, pełnomocnika podatnika, inkasenta, 

b. podatnika, pełnomocnika podatnika, płatnika, 

c. podatnika, pełnomocnika podatnika, płatnika, inkasenta, 

 

53. Decyzji nieostatecznej może być nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności, gdy: 
 

a. organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się 

postepowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych, 

b. strona nie ma stałego źródła dochodu, 

c. okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy 

niż 6 miesięcy, 

 

54. Zgodnie z przepisami O.p. pełnomocnictwo ogólne upoważnia 

do działania: 
 

a. tylko w sprawach podatkowych, 

b. we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do 

właściwości organów podatkowych, 

c. we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do 

właściwości organów podatkowych, a także innych prawach, gdy ustawa tak 

stanowi, 

 

55. Zgodnie z przepisami O.p. pełnomocnictwo szczególne: 
 

a. może być udzielone wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, 

b. może być zgłoszone ustnie do protokołu, 

c. jest ujawniane w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Szczególnych, 

 

56. Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie 

ustalonym na podstawie art. 140 O.p. stronie służy ponaglenie: 
 

a. do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli sprawa nie została załatwiona 

przez dyrektora izby administracji skarbowej, 



b. do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli sprawa nie została 

załatwiona przez dyrektora izby administracji skarbowej, 

c. zawsze do organu wyższego stopnia, 

 

57. Zgodnie z przepisami O.p. wezwany jest obowiązany do 

osobistego stawienia się tylko na obszarze: 
 

a. gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, 

b. powiatu, w którym zamieszkuje lub przebywa, 

c. województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa, 

 

58. Wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu: 
 

a. nie wymaga wydania postanowienia, 

b. następuje w formie postanowienia, 

c. następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie, 

 

59. Jeżeli w postepowaniu podatkowym organ podatkowy 

stwierdził, że podatnik osiągnął dochód, przychód lub zysk w 

wysokości niepowodującej powstania zobowiązania podatkowego, 

organ wydaje: 
 

a. decyzje o umorzeniu postępowania podatkowego, 

b. decyzje o odmowie wszczęcia postepowania podatkowego, 

c. decyzję, w której określa wysokość tego dochodu, przychodu lub zysku, 

 

60. Zobowiązanie z tytułu opodatkowania przychodów 

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub 

pochodzących ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja 

ustalająca to zobowiązanie została doręczona: 
 

a. po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 

obowiązek podatkowy, 

b. po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin do 

złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych, za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja, 

c. po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 

obowiązek podatkowy w tym zakresie 



Konkurs na stanowisko referendarza sądowego 
w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym  

w Gorzowie Wielkopolskim 
Gorzów Wielkopolski, dnia 10.12.2019 r. 

 

CZĘŚĆ DRUGA: Kazusy 

 

I. 

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2013 r. referendarz sądowy odmówił 

przyznania prawa pomocy Skarżącemu, gdyż złożone przez niego oświadczenie 

majątkowe nie pozwalało ustalić rzeczywistej sytuacji majątkowej i rodzinnej strony 

postępowania. 

Działając na skutek wniesionego sprzeciwu, postanowieniem z dnia 27 czerwca 

2014 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny również odmówił przyznania prawa pomocy 

Skarżącemu. 

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 9 września 2015 r. oddalił 

zażalenie Skarżącego na postanowienie o odmowie przyznania prawa pomocy. 

W uzasadnieniu postanowienia NSA wyjaśnił, że Skarżący nie skorzystał z 

otwartej dla niego możliwości uzupełnienia oświadczenia majątkowego, a pisma 

Wnioskodawcy nie zawierają jakichkolwiek rzetelnych informacji o jego sytuacji 

materialnej, rodzinnej oraz o jego zdolnościach płatniczych. Ogólnikowe oraz 

nieudokumentowane zapewnienia o braku środków finansowych na poniesienie 

kosztów postępowania budziły wątpliwości oraz nie pozwalały na rzetelna ocenę 

żądania Skarżącego. 

W piśmie z dnia 4 kwietnia 2016 r. Skarżący zawarł ponowne żądanie przyznania 

prawa pomocy oraz wskazał, że jego sytuacja uległa pogorszeniu. 

Skarżącemu został przesłany do wypełnienia urzędowy formularz wniosku o 

przyznanie prawa pomocy. 

Na formularzu wniosku Skarżący powtórzył argumentację leżącą u podstaw 

pierwszego wniosku o prawo pomocy; w treści formularza powołał ogólnikowe i 

nieudokumentowane zapewnienia o swojej bezdomności, samotności, zadłużeniu, 

korzystaniu z jadłodajni, czy ujawnieniu jego osoby w Krajowym Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych. 

Jednocześnie Skarżący nie przedstawił dokumentacji, którą miał obowiązek 

przedłożyć w postępowaniu już w 2013 r.  

 



Zaproponuj rozstrzygniecie ze wskazaniem podstawy prawnej. 
 

 

II. 

W dniu 14  czerwca 2019  r. Stowarzyszenie  Pomocy Zwierzętom złożyło  drogą 

elektroniczną  wniosek do Wójta Gminy Miłośnice o udostępnienie informacji 

publicznej w zakresie sposobu i skutków wykonywania przez gminę zadania "opieka 

nad bezdomnymi kotami”. W związku z brakiem odpowiedzi na powyższe pismo 

Stowarzyszenie skierowało do WSA w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta 

Gminy Miłośnice  skargę na bezczynność tego organu w przedmiocie udostępnienia 

informacji publicznej zgodnie z treścią wniosku z dnia 14 czerwca 2019  r. Skarga ta 

wpłynęła do organu w dniu 8 lipca 2019 r. Organ przesłał ją do sądu administracyjnego 

w dniu 6 sierpnia 2019 r., udzielając w tym samym dniu  odpowiedzi na wniosek o 

udostępnienie informacji. Stowarzyszenia niezależnie od powyższej skargi złożyło w 

dniu 3 sierpnia 2019 r. wniosek do WSA w Gorzowie Wlkp. o wymierzenie  grzywny 

Wójtowi Gminy Miłośnice za nieprzekazanie skargi w terminie.   

Zaproponuj rozstrzygnięcia zarówno w sprawie ze skargi na bezczynność,  
jak i w sprawie z wniosku o wymierzenie grzywny wraz z podaniem podstawy 
prawnej.  

 

III. 

Pismem z dnia 26 września 2019 r. Iwona Majchrzak złożyła skargę do WSA w 

Gorzowie Wlkp. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze 

z dnia 3 września 2019 r. w którym organ wyjaśnił skarżącej, iż działa na podstawie 

ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych 

oraz, że jest organem wyższego stopnia i rozpatruje między innymi odwołania od 

decyzji organu I instancji. W związku z tym Kolegium stwierdziło, iż nie jest 

zobowiązane do wyjaśnienia zasad dotyczących funkcjonowania innych jednostek 

samorządu terytorialnego i podejmowania przez te jednostki czynności związanych z 

ich funkcjonowaniem. 

Zaproponuj rozstrzygnięcie i je zwięźle uzasadnij.  

 

 

 

 


