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Konkurs na stanowisko asystenta sędziego 

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. 

Gorzów Wlkp., dnia 22 września 2021 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. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: 

a) Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz 

rozporządzenia, uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów                       

i ministrów, a ponadto akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które 

je ustanowiły, 

b) Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz 

rozporządzenia, a ponadto akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, 

które je ustanowiły, 

c) tylko Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz 

rozporządzenia. 

 

2. Według Konstytucji RP Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez 

Sejm za zgodą Senatu na: 

a) 4 lata, 

b) 5 lat, 
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c) 6 lat. 

 

3. Czy może nastąpić przedłużenie stanu klęski żywiołowej? 

a) Tak – za zgodą Sejmu, 

b)  Tak – za zgodą Sejmu i Senatu, 

c) Nie. 

 

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

a) Trybunał Stanu, 

b) Trybunał Konstytucyjny, 

c) Naczelny Sąd Administracyjny. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

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

nastąpić: 

a) w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania, 

b) w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, 

c) w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania odwołania. 

 

8. 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. 
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9. 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. 

 

10. Według K.p.a. odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze: 

a) postanowienia, 

b) decyzji, 

c) zawiadomienia stron postępowania. 

 

11. 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.  

 

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

jednostek samorządu terytorialnego są: 

a) samorządowe kolegia odwoławcze, 

b) wojewoda, 

c) starosta. 

 

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

a) stronie, 

b) pełnomocnikowi, 

c) stronie lub pełnomocnikowi. 

 

14. 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, 
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c) podlega wyłączeniu, o ile dotyczy to krewnych i powinowatych do drugiego 

stopnia. 

 

15. Zgodnie z O.p. zobowiązanie podatkowe  powstające z mocy 

prawa  przedawnia się z upływem: 

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

podatku, 

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

podatku, 

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

podatkowy. 

 

16. Zgodnie z O.p. odwołanie od decyzji wydanej przez organ 

podatkowy  pierwszej instancji, wnosi się do: 

a) organu odwoławczego wyższego stopnia za pośrednictwem organu 

podatkowego  który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, 

b) organu odwoławczego wyższego stopnia za pośrednictwem organu 

podatkowego  który wydał decyzję w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji, 

c) bezpośrednio do organu odwoławczego wyższego stopnia, w terminie 14 

dni  od dnia doręczenia decyzji. 

 

17. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność 

wynikająca za zobowiązania podatkowe obejmuje: 

a) majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka, 

b) tylko majątek odrębny podatnika, 

c) cały majątek podatnika i jego małżonka. 

 

18. 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, 
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c) wygasa w ciągu 5 lat po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

 

19. 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. 

 

20. 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. 

 

21. Zgodnie z O.p. organ podatkowy na wniosek podatnika nie prowadzącego 

działalności gospodarczej, może umorzyć w całości zaległość podatkową, jeżeli: 

a) jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, 

b) zobowiązanie podatkowe wygasło na  skutek  przedawnienia, 

c) nie stanowi pomocy publicznej. 

 

22. Dowodem w postępowaniu podatkowym: 
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a)  mogą być wyłącznie księgi podatkowe, deklaracje podatkowe, faktury                                

i rachunki, nie mogą zaś być zeznania świadków, 

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. 

 

23. 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. 

 

24. 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. 

 

25. 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. 

 

26. 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,                                                                             
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c) doręczenia stronom odpisu sentencji wyroku. 

 

27. 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. 

 

28. 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. 

 

29. 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.      

 

30. 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. 

 

31. Burmistrz jest organem podatkowym I instancji w podatku: 

a) od nieruchomości, 

b) dochodowym od osób fizycznych, 

c) od spadków i darowizn.  
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32. W przypadku sprzedaży nieruchomości stawka podatku od czynności 

cywilnoprawnych wynosi: 

a) 0,5%, 

b) 1%, 

c) 2%.  

 

33. Nabycie własności rzeczy znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez osobę fizyczną tytułem zapisu zwykłego podlega opodatkowaniu: 

a) podatkiem od czynności cywilnoprawnych, 

b) podatkiem od spadków i darowizn, 

c) podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  

 

34. 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. 

 

35. 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. 

 

36. 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.  
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Konkurs na stanowisko asystenta sędziego 

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. 

Gorzów Wlkp., dnia 22 września 2021 r.  

 

 

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

administracyjnego materialnego oraz procesowego – wybrany przez 

kandydata.  

 

 

I. Omów przesłanki umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej,                

w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.  

 

 

II. Zdefiniuj pojęcie informacji publicznej.  

- Komu przysługuje prawo do informacji publicznej ? 

- Wskaż podmioty zobowiązane do jej udostępnienia. 

- Czy podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej obowiązany jest 

wykazać się jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym ? 

- Wymień rodzaje informacji publicznej. 

- W jakim terminie należy udostępnić informację publiczną ? 

- W jakiej formie udostępniana jest  informacja publiczna nas wniosek ? 

- W jakiej formie następuje odmowa udostępnienia informacji publicznej ? 

- Wskaż jedną przesłankę odmowy udostępnienia informacji publicznej.  

 

 

 

 

 

 


