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Model rozwiązania: 
 
Zdający winien sporządzić skargę od postanowienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu. Jako strony zdający powinien wskazać skarżącą -
Agatę Leśniak oraz organ - Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego. Zdający winien również wskazać uczestników – 
właścicieli nieruchomości. 
 
 
Formułując zarzuty skargi zdający powinien skonstruować zarzut naruszenia art. 134 
k.p.a. polegającego na jego niewłaściwym zastosowaniu. Przepis ten ma bowiem 
zastosowanie do sytuacji oczywistej niedopuszczalności wniesionego odwołania, 
której stwierdzenie nie wymaga prowadzenia postępowania wyjaśniającego. 
W przedmiotowej sprawie organ II instancji prowadził postępowanie wyjaśniające 
mające zmierzać do ustalenia istnienia interesu prawnego odwołującej się, wobec 
czego art. 134 k.p.a. nie mógł stanowić podstawy do rozstrzygnięcia, że Agata 
Leśniak nie jest stroną postępowania administracyjnego. 
Zdający powinien nadto skonstruować zarzut naruszenia art. 7, 77 § 1 k.p.a., jak 
również art. 80 k.p.a. w zakresie, w jakim organ II instancji nie podjął wszystkich 
czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy (jak na 
przykład sprawdzenie Rejestru Spadkowego) oraz nie zebrał i nie ocenił w sposób 
wyczerpujący całokształtu materiału dowodowego, co skutkowało błędnym 
ustaleniem, że odwołująca się nie ma interesu prawnego i nie przysługuje jej status 
strony postępowania.  
 
Zdający powinien wnieść, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.,  o uchylenie 
zaskarżonego postanowienia. Zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania, 
w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, na podstawie 
art. 200 p.p.s.a. i 205 § 2 p.p.s.a. Zdający powinien sformułować również wniosek o 
rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym (art. 119 pkt 3 p.p.s.a.). 
  
 Jeżeli osoba zdająca jako naruszony wskazała ponadto art. 28 k.p.a. to 
powinna wnieść o uchylenie postanowienia, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c 
p.p.s.a. 
 
W uzasadnieniu skargi zdający winien podnieść fakt, że niedopuszczalność 
odwołania może wynikać z przyczyn przedmiotowych lub podmiotowych. 
Niedopuszczalność stwierdzenia odwołania przez organ odwoławczy w formie 
postanowienia jest uzasadniona w przypadku, gdy z treści złożonego odwołania 
wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że wnoszący odwołanie nie ma w sprawie 
interesu prawnego. O oczywistym braku legitymacji wnoszącego odwołanie można 
jednak mówić tylko wówczas, gdy ustalenie takie ma obiektywny wymiar i nie wiąże 
się z potrzebą oceny interesu prawnego. W orzecznictwie przyjmuje się, że w 
przypadku, gdy podmiot wnoszący odwołanie twierdzi, że zaskarżona decyzja 
dotyczy jego interesu prawnego lub obowiązków, organ odwoławczy jest 
zobowiązany rozpoznać odwołanie. Dla skutecznego wniesienia odwołania 
wystarczające jest bowiem subiektywne przekonanie podmiotu, że decyzja organu 
pierwszej instancji dotyczy jego praw lub obowiązków (por. wyrok NSA z 27 maja 
2011 r., sygn. akt II OSK 938/10 – dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 
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Administracyjnych – dalej jako: CBOSA). Twierdzenie podmiotu wnoszącego 
odwołanie o posiadaniu przymiotu strony opartego na obowiązującej normie prawnej 
może zostać zweryfikowane jedynie po przeprowadzeniu postępowania, w którym 
organ obowiązany jest zbadać, czy istotnie podmiot wywodzi swój interes prawny lub 
obowiązek z obowiązującego przepisu prawa materialnego (por. B. Adamiak, J. 
Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, 
LexisNexis, Wyd. 8, s. 243; uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 5 lipca 1999 r., sygn. akt OPS 16/98 - ONSA 1999/4/119; 
wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 11 września 1997 r. sygn. akt II 
SA/Gd 538/96 - LEX nr 44192; z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt II OSK 1661/06 - 
LEX nr 425381, z dnia 10 marca 2009 r., sygn. akt II OSK 316/08 –  CBOSA). 
Jeżeli, tak jak w zawartym w kazusie stanie faktycznym, organ musi przeprowadzić 
postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia istnienia legitymacji do bycia stroną, to 
nie ma możliwość wydania postanowienia o niedopuszczalności odwołania w trybie 
art. 134 k.p.a. Jeżeli czynności wyjaśniające wykażą brak interesu prawnego po 
stronie odwołującego się, to organ jest zobligowany umorzyć postępowanie 
odwoławcze decyzją administracyjną, wydaną w trybie art. 138 § 1 pkt. 3 k.p.a(zob. 
wyrok NSA z dnia 25 listopada 2016 r., sygn. akt II OSK 484/15 - CBOSA). 
Uzasadniając zarzut naruszenia art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a. zdający powinien wskazać, 
że organ nie przeprowadził wszelkich czynności zmierzających do dokładnego 
wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i nie sprostał obowiązkowi wyczerpującego 
zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Ustalając krąg stron 
postępowania poprzestał bowiem na oświadczeniu złożonym przez Gabrielę Bulik 
oraz wezwaniu odwołującej się do przedłożenia postanowienia w przedmiocie 
stwierdzenia nabycia spadku bądź notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. 
Zgodnie jednak z przepisem art. 7, 77 § 1 k.p.a. organ był zobowiązany dokonać 
sprawdzenia danych potencjalnych następców prawnych zmarłego Franciszka Bulika 
w Rejestrze Spadkowym. Ponadto mógł również zweryfikować stan prawa własności 
z treści księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej współwłasność zmarłego.  
 
Do skargi zdający powinien dołączyć pełnomocnictwo do zastępstwa skarżącej przed 
sądem administracyjnym i odpisy skargi. Ponadto dowód wniesienia opłaty skarbowej 
od pełnomocnictwa oraz dowod uiszczenia wpisu od skargi. 
 
Konkludując na prawidłowe rozwiązanie kazusu składają się: 
 

1. prawidłowe oznaczenie sądu właściwego w sprawie oraz wskazanie, ze 
skarga jest wniesiona za pośrednictwem organu; 

2. prawidłowe oznaczenie stron; 
3. prawidłowe oznaczenie postanowienia podlegającego zaskarżeniu i zakresu 

zaskarżenia, wskazanie podstaw prawnych skargi; 
4. oznaczenie daty skargi w sposób spełniający wymóg zachowania terminu do 

jej wniesienia i wskazaniem daty doręczenia zaskarżanej decyzji; 
5. prawidłowe skonstruowanie zarzutów; 
6. prawidłowe skonstruowanie wniosków skargi, w tym wniosku o zasądzenie 

kosztów zastępstwa; 
7. prawidłowe sporządzenie uzasadnienia skargi, stanowiącego wywód prawny 

będący spójnym i logicznym rozwinięciem skonstruowanych w skardze 
zarzutów oraz wniosków; 

8. podpis pełnomocnika pod treścią skargi; 
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9. wykaz załączników do skargi zawierających wszystkie wymagane załączniki, 
w tym również odpisy skargi. 

 
 
 
Skala ocen: 
 
Zdający może uzyskać maksymalnie 30 punktów, z czego za: 
 

1. spełnienie wymogów formalnych 0 – 6 pkt; 
2. sformułowanie zarzutów skargi wraz z ich zwięzłym uzasadnieniem 0 – 8 pkt; 
3. sformułowanie wniosków skargi 0 – 6 pkt; 
4. uzasadnienie skargi 0 – 10 pkt. 

 
 


