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Model rozwiązania: 
 
Zdający winien sporządzić skargę od decyzji Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Pile do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Jako 
strony zdający powinien wskazać skarżącego Sławomira Jankowskiego oraz organ 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile. 
 
Formułując zarzuty skargi zdający powinien skonstruować zarzut naruszenia art. 7, 
77 § 1 i 80 k.p.a. w zakresie, w jakim organ II instancji w sposób wadliwy 
przeprowadził postępowanie dowodowe na okoliczność ustalenia momentu 
dowiedzenia się przez stronę o wydaniu decyzji. W dalszym zakresie zdający może 
skonstruować zarzut naruszenia art. 148 § 2 k.p.a. i art. 49 § 2 k.p.a., poprzez ich 
błędną wykładnię i zastosowanie polegającą na utożsamieniu skutku doręczenia z 
art. 49 § 2 k.p.a. z faktem dowiedzenia się przez stronę o decyzji, o którym mowa we 
wskazanym art. 148 § 2 k.p.a. Powinien także postawić zarzut naruszenia art. 138 § 
1 pkt 2 k.p.a. w zakresie w jakim organ uchylił decyzję organu I instancji i umorzył 
postępowanie przed tym organem. 
 
Zdający powinien wnieść o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją 
decyzji organu I instancji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w związku z art. 
135 p.p.s.a oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa 
procesowego według norm przepisanych, na podstawie art. 200 p.p.s.a. w związku z 
art. 205 § 2 p.p.s.a. 
 
W uzasadnieniu skargi zdający winien podnieść fakt, iż organ po otrzymaniu wniosku 
o wznowienie postępowania był zobligowany ustalić czy w tej, konkretnej sprawie 
administracyjnej, upływ terminu z art. 49 § 1 k.p.a. spowodował skutek nie tylko w 
postaci doręczenia decyzji, ale również dowiedzenia się o niej przez podmiot 
występujący z podaniem o wznowienie postępowania. 
Organ nie może niejako "automatycznie" przyjąć założenia, że oba te skutki, tj. 
doręczenia w trybie art. 49 k.p.a. i dowiedzenia się przez stronę o decyzji, nastąpiły 
w każdej sprawie jednocześnie. Stąd też konieczne jest zawsze przeprowadzenie 
postępowania dowodowego i jego ocena w tym zakresie, zgodnie z art. 7, art. 77 § 
1 i art. 80 k.p.a., czemu organy zarówno I jak i II instancji nie sprostały rozpoznając 
przedmiotową sprawę. W konsekwencji decyzja organu II instancji jak i decyzja 
organu I instancji były wadliwe, a to w związku z naruszeniem wskazanych wyżej 
przepisów prawa procesowego. Uzasadnia to konieczność ich uchylenia przez sąd 
administracyjny, na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.w związku z art. 135 
p.p.s.a. 
 
Do skargi zdający powinien dołączyć pełnomocnictwo do zastępstwa skarżącego 
przed sądem administracyjnym. Ponadto zdający może załączyć odpis dowódu 
wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz odpis dowodu uiszczenia wpisu 
od skargi. 
 
Konkludując na prawidłowe rozwiązanie kazusu składają się: 
 

1. prawidłowe oznaczenie sądu właściwego w sprawie; 
2. prawidłowe oznaczenie skarżącego i organu; 
3. prawidłowe oznaczenie decyzji podlegającej zaskarżeniu; 
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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; 
9. wykaz załączników do skargi zawierających wszystkie wymagane załączniki. 

 
 
 
 
Skala ocen: 
 
Bardzo dobry – ocenę tę otrzymuje zdający, który w sposób modelowy rozwiązał 
zagadnienie zawarte w kazusie, spełniając wszystkie wyżej wymienione wymagania, 
trafnie formułując zarzuty i wnioski skargi, w tym również wniosek o zasądzenie 
kosztów, podnosząc w uzasadnieniu wszystkie błędy (naruszenia prawa) zawarte w 
decyzji organu II instancji. Treść uzasadnienia skargi jest napisana bardzo dobrym 
językiem prawniczym, w sposób nienagannie spójny i logiczny, wyróżniający się 
poziomem wiedzy prawniczej zdającego. W skardze zdający prawidłowo oznaczył 
strony oraz załączył do skargi wszystkie wymagane załączniki; 
 
Dobry – ocenę tę otrzymuje zdający, który rozwiązał zagadnienie zawarte w kazusie 
poprzez sporządzenie skargi, zachowując zdecydowaną większość z wyżej 
wymienionych wymagać; z prawidłowo określonymi zarzutami i wnioskami, 
podnosząc w uzasadnieniu środka zaskarżenia większość błędów (naruszeń prawa) 
zawartych w decyzji organu II instancji oraz prawidłowo formułując wniosek o 
zasądzenie kosztów. Treść uzasadnieniu skargi jest napisana dobrym językiem 
prawniczym, w sposób logiczny i spójny, wskazujący na dobry poziom wiedzy 
prawniczej zdającego. W skardze zdający prawidłowo oznaczył strony oraz załączył 
do skargi wszystkie wymagane załączniki; 
 
Dostateczny – ocenę tę otrzymuje zdający, który w sposób poprawny rozwiązał 
zagadnienie poprzez sporządzenie skargi od decyzji organu II instancji. W zarzutach 
zdający ograniczył się jedynie do niektórych z wszystkich uchybień (naruszeń prawa) 
zawartych w decyzji. Poprawnie sformułował wnioski skargi. Treść uzasadnienia 
skargi wskazuje na dostateczny poziom wiedzy prawniczej zdającego, jest logiczna, 
napisana poprawnym językiem prawniczym. Zdający poprawnie oznaczył skarżącego 
i organ; 
 
Niedostateczny – ocenę tę otrzymuje zdający, który niepoprawnie sporządził 
rozwiązanie zagadnienia, tj. poprzez sporządzenie opinii o barku podstaw do 
wniesienia środka zaskarżenia lub błędnie sporządził skargę. Przez błędne 
sporządzenie skargi rozumie się skargę podlegającą odrzuceniu przez sąd, skargę 
zawierającą błędne wnioski i zarzuty lub skargę, której treść wskazuje na 
niedostateczny poziom wiedzy prawniczej zdającego przejawiający się w 
szczególności w wadliwym sporządzeniu uzasadnienia skargi. 
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Punktacja: 
- max 5 pkt – warunki formalne skargi, 
- max 6 pkt – zarzuty, 
- max 4 pkt – wnioski, 
- max 12 pkt – uzasadnienie, 
- max 3 pkt – załączniki. 


