
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE, Og.V.110/1/2010  
 

Imię i nazwisko kandydata  

Liczba uzyskanych punktów z rozwiązania Łączna ilość punktów 

testu kazusów 

   

1. Zgodnie z Konstytucją RP Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje: 

A. Prezydent  Rzeczypospolitej  spośród  kandydatów przedstawionych  przez  Krajową Radę 

Sądownictwa 

B. Prezydent  Rzeczypospolitej  spośród   kandydatów  przedstawionych   przez  Zgromadzenie 

Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 

C. Sejm 

2. Kto zgodnie z Konstytucją RP sprawuje wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej: 

A. sądy powszechne i sądy administracyjne 

B. Sąd najwyższy i sądy powszechne 

C. Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe 

3. Zgodnie z Konstytucją RP nakładanie podatków i innych danin publicznych następuje: 

A. w drodze ustawy lub rozporządzenia 

B. w drodze rozporządzenia 

C. tylko w drodze ustawy 

4. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych sądy administracyjne sprawują 

wymiar sprawiedliwości poprzez: 

A. rozpoznawanie   spraw   z   zakresu   administracji   publicznej   oraz   rozstrzyganie   sporów 

kompetencyjnych  i  o właściwość między organami jednostek samorządu  terytorialnego, 

samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji 

rządowej 

B. kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych 

i   o  właściwość  między  organami jednostek  samorządu  terytorialnego,   samorządowymi 

kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej 

C. rozpoznawanie spraw z zakresu administracji publicznej 

5. Kto zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych ustala regulamin określający 

szczegółowo tryb wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych: 

A. Minister Sprawiedliwości 

B. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

C. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
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6. Kto zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych tworzy i znosi wojewódzkie sądy 

administracyjne oraz ustala  ich siedziby i obszar w łaściwości, a także może tworzyć, poza 

siedzibą sądu i znosić wydziały zamiejscowe tych sądów: 

A. Prezydent     Rzeczypospolitej     Polskiej,     na     wniosek     Prezesa     Naczelnego     Sądu 

Administracyjnego 

B. Minister Sprawiedliwości, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

C. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

7. Kto zgodnie z ustawą- Prawo o ustroju sądów administracyjnych wchodzi w skład wojewódzkiego 

sądu administracyjnego: 

A. prezes sądu, wiceprezes sądu lub wiceprezesi sądu oraz sędziowie 

B. prezes sądu, wiceprezes sądu lub wiceprezesi sądu, sędziowie, oraz asesorzy i referendarze 

sądowi 

C. prezes   sądu,   wiceprezes   sądu   lub   wiceprezesi   sądu,   sędziowie,   asesorzy   sądowi, 

referendarze sądowi, asystenci sędziów oraz urzędnicy 

8. Do rozpoznawania spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa 

podatkowego,  o  których  mowa w art.  14b  ustawy z dnia 29 sierpnia   1997r.  -  Ordynacja 

podatkowa, właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny: 

A. na  którego  obszarze  właściwości  ma  siedzibę  organ  administracji  publicznej,   którego 

działalność została zaskarżona 

B. na którego obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę 

C. na którego obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę z tym, że 

jeżeli interpretacja dotyczy nieruchomości właściwy jest sąd miejsca jej położenia 

9. Sąd administracyjny orzeka na rozprawie w składzie: 

A. zawsze jednego sędziego 

B. zawsze trzech sędziów 

C. trzech sędziów chyba, że sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym 

10. W postępowaniu przed sądami administracyjnymi pełnomocnictwo może być: 

A. ogólne   -   do   prowadzenia   spraw   przed   sądami   administracyjnymi,   do   prowadzenia 

poszczególnych spraw, lub do niektórych tylko czynności w postępowaniu 

B. tylko    do    prowadzenia    poszczególnych    spraw    lub    do   niektórych    tylko    czynności 

w postępowaniu 

C. tylko do prowadzenia poszczególnych spraw 

11. Skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej wnosi się w terminie: 

A. jednego miesiąca od dnia jej doręczenia skarżącemu 

B. czternastu dni od dnia jej doręczenia skarżącemu 

C. trzydziestu dni od dnia jej doręczenia skarżącemu 

12. Jeżeli skarżący cofnie skargę wniesioną skutecznie do wojewódzkiego sądu administracyjnego to 

cofnięcie skargi: 

A. zawsze wiąże sąd 

B. nigdy nie wiąże sądu 

C. wiąże sąd, jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do 

obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą 

nieważności 
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13.Jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego: 

A. sąd oddala skargę 

B. sąd odrzuca skargę 

C. przekazuje skargę do właściwego organu lub sądu powszechnego 

14. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli strona nie 

dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek 

postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu 

w którym czynność miała być dokonana: 

A. w ciągu czternastu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu 

B. w ciągu trzydziestu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu 

C. w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu 

15. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd zawiesza 

postępowanie z urzędu: 

A. jeżeli   rozstrzygnięcie   sprawy   zależy   od   wyniku   innego   toczącego   się   postępowania 

administracyjnego,      sądowoadministracyjnego,      sądowego      lub      przed      Trybunałem 

Konstytucyjnym 

B. w  razie  przedstawienia  przez  sąd  w tym  postępowaniu  pytania  prawnego  Trybunałowi 

Konstytucyjnemu 

C. jeżeli na skutek braku lub wskazania z łego adresu skarżącego lub niewykonania przez 

skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu 

16. Czy zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego musi być sporządzone 

przez adwokata lub radcę prawnego: 

A. tak 

B. nie 

C. nie z wyjątkiem zażalenia, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej 

17. Jeżeli w wyroku są niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omy łki 

wojewódzki sąd administracyjny może: 

A. sprostować je tylko na wniosek strony w każdym czasie 

B. sprostować je z urzędu lub na wniosek w każdym czasie 

C. sprostować je z urzędu lub na wniosek do momentu uprawomocnienia się wyroku 

18. Zgodnie z ustawą- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga kasacyjna 

może być odrzucona: 

A. tylko przez wojewódzki sąd administracyjny 

B. tylko przez Naczelny Sąd Administracyjny 

C. zarówno przez Naczelny Sąd Administracyjny, jak i przez wojewódzki sąd administracyjny 

19. W którym przypadku nie można żądać wznowienia postępowania przed sądem administracyjnym 

2 powodu nieważności: 

A. jeżeli w składzie  sądu  uczestniczyła osoba  nieuprawniona  albo jeżeli  orzekał sędzia 

wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła 

domagać się wyłączenia 

B. jeżeli  strona   nie  miała  zdolności  sądowej   lub  procesowej  albo  nie  była   należycie 

reprezentowana lub jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności 

działania 

C. jeżeli wydano orzeczenie w sprawie, która ze względu na osobę lub przedmiot nie podlegała 

orzecznictwu sądu administracyjnego w chwili orzekania 
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20. Jakie zagadnienia normuje ustawa - Prawo Budowlane: 

A. tylko działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów 

budowlanych   oraz   określa  zasady  działania   organów  administracji   publicznej   w  tych 

dziedzinach 

B. tylko działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów 

budowlanych 

C. tylko działalność obejmującą budowę i rozbiórki obiektów budowlanych 

21. Zgodnie z ustawą- Prawo budowlane zadania nadzoru budowlanego, z wyłączeniem górnictwa 

wykonują: 

A. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego 

i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 

B. starosta, marszałek województwa i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 

C. wójt i samorządowe kolegium odwoławcze 

22. Zgodnie z ustawą - Prawo Budowlane budowa ogrodzenia o wysokości ponad 2,2 metra: 

A. wymaga uzyskania pozwolenia na budowę 

B. wymaga zgłoszenia właściwemu organowi 
C. nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 

23. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych organem do spraw 

ochrony danych osobowych jest: 

A. Powiatowy Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

B. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

C. Wojewódzki Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

24. Co to jest opłata adiacencka: 

A. jest to opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym 

budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł 

zagranicznych nie pod legających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem 

i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości 

B. jest to opłata pobierana za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 

C. jest to opłata ustalana w związku ze złożeniem dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu 

administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym 

25. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania 

tym podatkiem jest co do zasady: 

A. obrót 

B. przychód 

C. dochód 

26. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  podatek od 

dochodu uzyskanego ze stosunku pracy opodatkowany jest co do zasady według skali: 

A. 18% i 32% 

B. 19% i 40% 

C. 18%, 31 %i42% 
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27. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego 

zostaje przerwany wskutek: 

A. wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego 

B. uprawomocnienia się decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego 

C. zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony 

28. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć: 

A. tylko zdarzeń przyszłych 

B. zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych 

C. tyiko zaistniałego stanu faktycznego 

29. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa   organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu 

skarbowego jest: 

A. Izba Skarbowa 

B. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

C. Dyrektor Izby Skarbowej 

30. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa postępowanie podatkowe wszczyna się: 

A. tylko z urzędu 

B. tylko na żądanie strony 

C. na żądanie strony lub z urzędu 

31. Zgodnie   z   Kodeksem    postępowania   administracyjnego   w   sytuacji,    gdy   postępowanie 

z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe organ administracji publicznej wydaje: 

A. decyzję o umorzeniu postępowania 

B. postanowienie o umorzeniu postępowania 

C. zarządzenie o umorzeniu postępowania 

32. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego zawieszenie postępowania: 

A. wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie 

B. przerywa bieg wszystkich terminów w danej sprawie 

C. nie ma wpływu na bieg terminów 

33. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego wniesienie odwołania w terminie: 

A. zawsze wstrzymuje wykonanie decyzji 

B. nigdy nie wstrzymuje wykonania decyzji 

C. wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu 

z mocy ustawy, albo został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności, lub jest zgodna 

z żądaniem wszystkich stron 

34. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną 

wznawia się postępowanie, jeżeli: 

A. decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości 

B. decyzja została skierowane do osoby nie będącej stroną w sprawie 

C. strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu 

 
Strona 5 z 6 



WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE, Og.V.110/1/2010 

35. Jeżeli przepisy ustawy z dnia 17 czerwca I966r. o postępowaniu egzekucyjnym nie stanowią 

inaczej w postępowaniu egzekucyjnym mają odpowiednie zastosowanie przepisy: 

A. Ordynacji podatkowej 

B. Kodeksu postępowania administracyjnego 

C. Kodeku postępowania cywilnego 

36. Jaki środek zaskarżania zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji przysługuje zobowiązanemu w sprawie prowadzenia przeciwko 

niemu postępowania egzekucyjnego: 

A. sprzeciw 

B. zarzuty 

C. zażalenie 

Kazus l 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 10 czerwca 2010r. oddalił skargę Jana Kowalskiego 

na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług. Jan 

Kowalski był obecny w czasie ogłoszenia wyroku i został prawidłowo pouczony o sposobie i terminie 

wniesienia środka odwoławczego. Pomimo to wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku nadał w urzędzie 

pocztowym na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dopiero w dniu 1 września 201 Or. 

Pismo to zawierało również żądanie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia 

wyroku z dnia 10 czerwca 2010r. W jego uzasadnieniu podano, że skarżący od 12 czerwca 2010r. przebywał na 

urlopie wypoczynkowym we Włoszech. Do Polski wrócił w dniu 1 sierpnia 2010r. i od tego czasu nie przebywał na 

urlopie, ani nie wyjeżdżał z kraju. 

Proszę opracować projekt postanowienia, które Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie powinien 

wydać w tej sprawie. 

Kazus II 

Anna Kwiatkowska złożyła w dniu 26 sierpnia 201 Or. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków 

Nowa Huta wniosek o umorzenie zaległości Jana Nowaka w podatku od towarów i usług. Wniosek 

złożyła we własnym imieniu i sama go podpisała. 

Jan Nowak  był podatnikiem tego podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

handlu obwoźnego. Decyzjami z dnia 6 stycznia 2009r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa 

Huta określił podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za 

miesiące od stycznia do maja 2008r. Ponieważ nie zostało ono uiszczone zaległość podatkowa 

została zabezpieczona poprzez wpis hipoteki przymusowej na działce będącej własnością podatnika . 

W uzasadnieniu wniosku o umorzenie zaleg łości podatkowej podkreślono, że Anna Kwiatkowska 

zamierza  nabyć od  Jana  Nowaka  własność wyżej wymienionej  działki.  Umorzenie  zaległości 

podatkowej będzie skutkowało wykreśleniem hipoteki co ma dla niej istotne znaczenie jako przyszłego 

nabywcy działki. 

Proszę opracować projekt postanowienia, które organ powinien wydać w sprawie, przy założeniu, że 

jest on właściwy miejscowo. 
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