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Konkurs na stanowisko asystenta sędziego 

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. 

Gorzów Wlkp., 8 grudnia 2020 r.  

 

 

Część I egzaminu: Test jednokrotnego wyboru. 

 

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

 

 

Skróty użyte w tekście: 

„Konstytucja RP” – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej   

„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 

„P.u.s.a.” – ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych 

 

 

1. Według Konstytucji RP Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez 

Sejm za zgodą Senatu na: 

a) 4 lata, 

b) 5 lat, 

c) 6 lat. 

 

2. Zgodnie z Konstytucją RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej: 

a) nie jest dopuszczalne, 

b) jest dopuszczalne tylko na drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes 

publiczny, 

c) jest dopuszczalne tylko w trakcie trwania stanu klęski żywiołowej. 

 

3. O zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją RP orzeka: 

a) Trybunał Stanu, 
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b) Trybunał Konstytucyjny, 

c) Naczelny Sąd Administracyjny. 

 

4. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który 

najpóźniej w dniu wyborów kończy: 

a) 18 lat, 

b) 21 lat, 

c) 30 lat.  

 

5.  Zgodnie z P.u.s.a. zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną 

sądów administracyjnych sprawuje: 

a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

b) Minister Sprawiedliwości, 

c) Prezes Sądu Najwyższego. 

 

6. Organami wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z P.u.s.a., 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. 

 

7. Zgodnie z K.p.a. załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno 

nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie: 

a) 14 dni od dnia wszczęcia postępowania, 

b) miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, 

c) 21 dni od dnia wszczęcia postępowania. 

 

8. W sytuacji gdy wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego składa 

osoba niebędąca stroną postępowania, organ administracji publicznej, zgodnie 

z K.p.a., powinien: 

a) wydać decyzję o odmowie wszczęcia postępowania, 

b) wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, 
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c) pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.  

 

9. Zgodnie z K.p.a. organami wyższego stopnia w stosunku do organów 

jednostek samorządu terytorialnego są: 

a) samorządowe kolegia odwoławcze, 

b) wojewoda, 

c) starosta. 

 

10. W sytuacji gdy strona ustanowiła pełnomocnika pisma doręcza się: 

a) stronie, 

b) pełnomocnikowi, 

c) stronie lub pełnomocnikowi. 

 

11. Organ administracji publicznej, zgodnie z K.p.a., stwierdza nieważność 

decyzji, która: 

a) nie zawiera wyczerpującej podstawy prawnej, 

b) wydana została z nieistotnym naruszeniem prawa, 

c) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo 

sprawy, którą załatwiono milcząco. 

 

12. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe                             

w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje: 

a) decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, 

b) postanowienie o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, 

c) zawiesza postępowanie.  

 

13. Zgodnie z K.p.a. odwołane wnosi się do: 

a) organu który wydał decyzję, 

b) organu odwoławczego, 

c) właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał 

decyzję. 

 

14. Na wydane w toku postępowania postanowienia, zgodnie z K.p.a., służy 

stronie środek zaskarżenia w postaci: 
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a) sprzeciwu, 

b) odwołania, 

c) zażalenia gdy kodeks tak stanowi. 

 

15. Zgodnie z O.p. o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej: 

a) organ podatkowy orzeka w drodze decyzji,                           

b) organ podatkowy nie orzeka w formie decyzji, gdyż jest to odpowiedzialność                 

z mocy prawa i niezależna od wydania decyzji, 

c) w niektórych przypadkach organ podatkowy orzeka w drodze decyzji,                                    

a w niektórych powstaje ona z mocy prawa i niezależnie od wydania decyzji. 

 

16. Rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada solidarnie z byłym 

małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych 

powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej: 

a) całym swoim majątkiem, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego 

mu udziału w majątku wspólnym,                            

b) w pełnej wysokości, 

c) całym swoim majątkiem, w pełnej wysokości. 

 

17. Nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części za powstałe do 

dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą: 

a) nie odpowiada, 

b) odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem - do wartości 

nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że przy zachowaniu 

należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach,                       

c) odpowiada do wysokości uzyskanych korzyści. 

 

18. Organ podatkowy ocenia na podstawie zebranego materiału dowodowego, 

czy dana okoliczność została udowodniona. Okoliczność faktyczna może być 

uznana za udowodnioną, jeżeli: 

a) strona zgodziła się z treścią przeprowadzonych dowodów, 

b) strona nie wniosła zastrzeżeń co do przedstawionych dowodów, 

c) strona miała możliwość wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów.      
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19.  Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem 

małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz powinowatych 

pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań: 

a) trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli,         

b) wygasa po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli, 

c) wygasa w ciągu 5 lat po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

 

20.  Zastaw skarbowy, co do zasady, jest skuteczny wobec: 

a) wszystkich, 

b) każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo przed jego 

wierzycielami osobistymi,                   

c) każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu, lecz nie ma pierwszeństwa 

przed jego wierzycielami osobistymi. 

 

21. 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.                     

 

22.  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. 
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23. Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku 

skazującego co do popełnienia przestępstwa: 

a) wiążą sąd administracyjny,                                       

b)  wiążą sąd administracyjny, o ile tak zastrzeżono w wyroku, 

c)  nie wiążą sądu administracyjnego. 

 

24. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę odnosi skutek prawny               

w stosunku do sądu od dnia zawiadomienia go o tym, w stosunku zaś do strony 

przeciwnej i innych uczestników - od dnia doręczenia im tego zawiadomienia 

przez sąd. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy, 

który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę jeszcze 

przez: 

a)  tydzień, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku, 

b)  2 tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku,             

c)  2 tygodnie, nawet jeśli mocodawca zwolni go od tego obowiązku. 

 

25. Skarżący może cofnąć skargę w postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. Cofnięcie skargi: 

a)  w każdym przypadku wiąże sąd, 

b)  wiąże sąd, jednak sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza 

ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności 

dotkniętych wadą nieważności,                                                                                            

c)  nie wiąże sądu. 

 

26. Na zgodny wniosek stron sąd administracyjny: 

a)  nie może odroczyć posiedzenia, 

b)  odracza posiedzenie, 

c)  może odroczyć posiedzenie tylko z ważnej przyczyny.                  

 

27.   W przypadku śmierci strony sąd:  

a)  umarza postępowanie,  

b) zawiesza postępowanie z urzędu,  

c) zawiesza postępowanie z urzędu, chyba że przedmiot postępowania odnosi się  

wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.      
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28.  Jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą 

braki uniemożliwiające jej działanie, sąd:  

a) może zawiesić postępowanie z urzędu,  

b) zawiesza postępowanie z urzędu.                                          

c) nie może zawiesić postępowania z urzędu. 

 

29. Sąd administracyjny jest związany wydanym wyrokiem od chwili:  

a) jego ogłoszenia,  

b) jego ogłoszenia, a jeżeli wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym - od 

podpisania sentencji wyroku,                                                                             

c) doręczenia stronom odpisu sentencji wyroku. 

 

30. Do wartości przedmiotu zaskarżenia:  

a) wlicza się odsetki i koszty związane z należnością główną,  

b) wlicza się odsetki i koszty związane z należnością główną, chyba że sąd 

postanowi inaczej,  

c) nie wlicza się odsetek i kosztów związanych z należnością główną.       

 

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

opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości  podlegają: 

a) użytki  rolne, 

b) lasy 

c) użytki rolne i lasy zajęte na prowadzenie działalności  gospodarczej. 

    

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

cywilnoprawnych, czynności cywilnoprawne w sprawach zatrudnienia, 

świadczeń socjalnych i zatrudnienia: 

a) podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, 

b) nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, 

c) podlegają zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 

33. Decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający 

wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: 
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a) podlega wykonaniu, 

b) nie podlega wykonaniu, 

c) nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej. 

 

34. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, następuje: 

a) w drodze decyzji, 

b) w drodze postanowienia, 

c) w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi 

dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia 

informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. 

 

35. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobą 

samotną jest: 

a) osoba niepozostającą w związku małżeńskim, 

b) osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim                           

i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych,  

c) osoba samotnie gospodarująca. 

 

36. O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                         

i zagospodarowaniu przestrzennym, decyduje: 

a) wójt, burmistrz lub prezydent miasta w formie decyzji; 

b) rada gminy w formie uchwały; 

c) wojewoda w formie decyzji.  
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Konkurs na stanowisko asystenta sędziego 

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. 

Gorzów Wlkp., 8 grudnia 2020 r.  

 

 

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

administracyjnego materialnego oraz procesowego – wybrany przez 

kandydata.  

 

 

I. Omów instytucję sprzeciwu od decyzji.  

II. Omów  termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, w szczególności 

jego  zawieszenie,  przerwanie. 

 


