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Konkurs na stanowisko asystenta sędziego 

w WSA w Gorzowie Wlkp. 

Gorzów Wlkp., 16 czerwca 2020 r.  

 

 

Część I egzaminu: Test jednokrotnego wyboru. 

 

Imię i nazwisko:………………………………………………………….. 

 

 

Skróty użyte w tekście: 

„O.p.” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

„K.p.a.” – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

„P.p.s.a.” – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi 

 

 

1. Kto może wprowadzić stan klęski żywiołowej i na jaki czas? 

a) Prezydent na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 

b) Rada Ministrów na okres nie dłuższy niż 30 dni, 

c)  Prezes Rady Ministrów na okres nie dłuższy niż 90 dni. 

 

2. Czy może nastąpić przedłużenie stanu klęski żywiołowej? 

a) Tak – za zgodą Sejmu, 

b)  Tak – za zgodą Sejmu i Senatu, 

c) Nie. 

 

3. Kto może wprowadzić stan wyjątkowy i na jaki czas? 

a) Prezydent na wniosek Rady Ministrów na okres nie dłuższy niż 90 dni, 

b) Sejm na okres nie dłuższy niż 30 dni, 

c) Prezes Rady Ministrów na okres 6 miesięcy. 
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4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. W postępowaniu w sprawach uregulowanych w O.p., K.p.a.: 

a) nie jest stosowany, 

b) jest stosowany, 

c) nie jest stosowany, z wyjątkiem przepisów Działów IV, V i VIII. 

 

8. Organy administracji publicznej obowiązane są przed wydaniem decyzji 

umożliwić stronom wypowiedzenie się co do: 

a) zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, 

b) zebranych dowodów i ich stanowiska w sprawie, 

c) zebranych dowodów i materiałów oraz ich stanowiska w sprawie, a także 

zgłoszonych żądań. 

 

9. Decyzje administracyjne wydawane na podstawie K.p.a.: 

a) nie mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego, 
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b) mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności                      

z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach, 

c) mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności                       

z prawem na zasadach i w trybie określonych w K.p.a.  

 

10. W sprawie swego małżonka oraz krewnych i powinowatych pracownik 

organu administracji publicznej: 

a) podlega wyłączeniu, 

b) podlega wyłączeniu, o ile dotyczy to krewnych i powinowatych do pierwszego 

stopnia, 

c) podlega wyłączeniu, o ile dotyczy to krewnych i powinowatych do drugiego 

stopnia. 

 

11. W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia 

prawa lub śmierci strony w toku postępowania: 

a) postępowanie ulega umorzeniu, 

b) na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni, chyba że 

przepis szczególny stanowi inaczej, 

c) na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. 

 

12. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być: 

a) każda osoba fizyczna, 

b) osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, 

c) wyłącznie adwokat lub radca prawny.  

 

13. Pełnomocnictwo powinno być udzielone: 

a) wyłącznie na piśmie, 

b) na piśmie lub zgłoszone do protokołu, o ile przepis szczególny tak stanowi, 

c) na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

  

14. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu: 

a) 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Przed wniesieniem prośby 

należy dopełnić czynności, dla której określony był termin, 
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b) 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie                                  

z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin, 

c) 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie                                    

z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. 

 

15. Wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność 

przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia 

określonego w tych ustawach to: 

a) podatek, 

b) obowiązek podatkowy, 

c) zobowiązanie podatkowe. 

  

16. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek 

złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia 

decyzji organu podatkowego, to: 

a) dane zawarte w tej deklaracji nie mają żadnego znaczenia dla wymiaru tego 

zobowiązania podatkowego, 

b) wysokość zobowiązania podatkowego ustala się zgodnie z danymi zawartymi                     

w deklaracji, chyba że przepisy szczególne przewidują inny sposób ustalenia 

wysokości zobowiązania podatkowego albo w toku postępowania podatkowego 

stwierdzono, że dane zawarte w deklaracji, mogące mieć wpływ na wysokość 

zobowiązania podatkowego, są niezgodne ze stanem faktycznym, 

c) podatek zawarty w deklaracji jest podatkiem do zapłaty. Jeżeli w postępowaniu 

podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim 

obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że 

wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ 

podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego. 

 

17. Podatek niezapłacony w terminie płatności oraz niezapłacona w terminie 

płatności zaliczka na podatek, w tym również rata podatku i należności z tytułu 

podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie 

płatności przez płatnika lub inkasenta jest: 

a) podatkiem niezapłaconym, 

b) podatkiem należnym, 
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c) zaległością podatkową. 

 

18. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem: 

a) 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności 

podatku, 

b) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności 

podatku, 

c) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 

podatkowy. 

 

19. Dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa 

przez powołane do tego organy administracji publicznej stanowią dowód tego, 

co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Przeprowadzenie przeciwko treści tych 

dokumentów dowodu jest: 

a) niemożliwe, 

b)  możliwe, 

c)  możliwe, chyba że wykluczają to przepisy szczególne. 

 

20. Małżonkowie opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów na podstawie 

odrębnych przepisów: 

a) odpowiadają oddzielnie za zobowiązania podatkowe; oddzielna jest też ich 

wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku od sumy dochodów małżonków, 

b) ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe; natomiast 

oddzielna jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku od sumy dochodów 

małżonków, 

c) ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz 

solidarna jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku od sumy dochodów 

małżonków. 

 

21. Dowodem w postępowaniu podatkowym: 

a)  mogą być wyłącznie księgi podatkowe, deklaracje podatkowe, faktury                                

i rachunki, nie mogą zaś być zeznania świadków, 
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b) mogą być wyłącznie księgi podatkowe, ewidencje i rejestry, do których 

prowadzenia do celów podatkowych obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci, 

oraz deklaracje podatkowe, faktury i rachunki, nie mogą zaś być zeznania strony, 

c) może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest 

sprzeczne z prawem. 

 

22. Decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej 

wykonalności, między innymi wtedy, gdy okres do upływu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż: 

a) miesiąc, 

b) 2 miesiące, 

c) 3 miesiące. 

 

23. Wyznaczanie w wojewódzkim sądzie administracyjnym składu orzekającego 

do rozpoznania sprawy na rozprawie lub na posiedzeniu niejawnym określa                  

(-ją): 

a)  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, 

b)  rozporządzenie Prezesa RM, 

c)  rozporządzenie Prezydenta RP. 

 

24. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd administracyjny, w którym sprawa się 

toczy. Postanowienie wydaje sąd w składzie: 

a)  3 sędziów, na posiedzeniu niejawnym,                                          

b)  3 sędziów, na posiedzeniu jawnym, 

c)  jednego sędziego, na posiedzeniu jawnym. 

 

25. W przypadku śmierci strony albo utraty przez nią zdolności sądowej 

pełnomocnictwo wygasa. W takim wypadku pełnomocnik procesowy: 

a)  nie może dłużej działać, 

b)  działa jeszcze przez 2 tygodnie, 

c)  działa aż do czasu zawieszenia postępowania. 
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26. W razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania 

administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub 

wznowienia postępowania, postępowanie sądowe: 

a)  zostaje umorzone, 

b)  podlega zawieszeniu, 

c)  toczy się dalej. 

 

27. Sąd rozpoznaje sprzeciw od decyzji: 

a)  na rozprawie w terminie 30 dni od dnia wpływu sprzeciwu od decyzji, 

b)  na posiedzeniu niejawnym w terminie 14 dni od dnia wpływu sprzeciwu od 

decyzji, 

c)  na posiedzeniu niejawnym w terminie 30 dni od dnia wpływu sprzeciwu od 

decyzji. 

 

28. Wojewódzki sąd administracyjny może przeprowadzić dowody uzupełniające 

z dokumentów: 

a)  tylko wówczas, gdy z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu wystąpią zgodnie 

strona i organ, 

b)  jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje 

nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie, 

c)  tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła przedstawić dowodu  

w postępowaniu przed organem administracji. 

 

29. Prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego wiąże tylko:  

a) strony i sąd, który je wydał,  

b)  strony i sąd, który je wydał, a także inne sądy i inne organy państwowe,  

c) strony i sąd, który je wydał, a także inne sądy i inne organy państwowe,                                   

a w przypadkach w ustawie przewidzianych - także inne osoby. 

 

30. W sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne:  

a) nie pobiera się wpisu, 

 b) pobiera się wpis stosunkowy,  

c) pobiera się wpis stały. 
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31. Pozwolenie na budowę domu mieszkalnego wielorodzinnego, zgodnie                         

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wydaje:  

a) wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta), 

b) starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), 

c) wojewoda. 

 

32. Prawo do informacji publicznej (zwykłej, nieprzetworzonej), zgodnie z ustawą                 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, posiada: 

a) każdy, 

b) każdy, kto złoży wniosek na urzędowym formularzu, 

c) każdy, kto wykaże się interesem prawnym i faktycznym. 

 

33. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                                            

i zagospodarowaniu przestrzennym, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy: 

a) nie jest aktem prawa miejscowego, 

b) jest aktem prawa miejscowego, 

c) może być aktem prawa miejscowego, jeżeli zostanie przyjęte w drodze uchwały 

rady gminy.  

 

34. Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony                 

z dniem: 

a) wniesienia odwołania od decyzji podatkowej do organu II instancji dotyczącego 

tego zobowiązania podatkowego, 

b) wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej dotyczącej tego 

zobowiązania podatkowego, 

c) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego 

zobowiązania podatkowego. 

 

35. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

grunty, budynki i budowle  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

to: 

a) grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą z zastrzeżeniem ust.2a  tej ustawy. 
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b) grunty, budynki i budowle będące w dzierżeniu przedsiębiorcy lub innego 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą z zastrzeżeniem ust.2a  tej ustawy. 

c) grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu osoby fizycznej. 

 

36. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych, czynności cywilnoprawne w sprawach alimentów, opieki, 

kurateli i przysposobienia : 

a) podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, 

b) nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, 

c) podlegają zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych. 
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Konkurs na stanowisko asystenta sędziego 

w WSA w Gorzowie Wlkp. 

Gorzów Wlkp., 16 czerwca 2020 r.  

 

 

Część II egzaminu: Pisemna praca na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa 

administracyjnego materialnego oraz procesowego – wybrany przez 

kandydata.  

 

 

I. Proszę omówić elementy składowe decyzji administracyjnej. 

II. Proszę omówić odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


