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KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W RZESZOWIE

Data - 17 sierpnia 2017 r.
Imię i nazwisko kandydata (należy wypełnić czytelnie)
___________
Zwrot testu
Ilość uzyskanych punktów z testu
Ilość uzyskanych punktów łącznie

Część I – Test
Tylko jedno rozwiązanie jest prawidłowe. Odpowiedzi należy udzielić poprzez
zakreślenie kółkiem tylko jednej z liter, której kandydat przyporządkowuje
odpowiedź. W przypadku dokonania przez kandydata zmian zakreślonych
odpowiedzi za dane zadanie testowe komisja przyznaje 0 punktów.

1)
a)
b)
c)

Zasady biurowości w sądach administracyjnych ustala :
Prezes NSA;
Minister Sprawiedliwości;
Krajowa Rada Sądownictwa po zasięgnięciu opinii Prezesa NSA.

2) Wojewódzki sąd administracyjny dzieli się na :
a) wydziały;
b) izby;
c) wydziały i izby.
3)
a)
b)
c)

Kadencja kolegium WSA trwa:
cztery lata;
trzy lata;
trzy lata z możliwością skrócenia do dwóch.

4)
a)
b)
c)
5)

Naczelny Sąd Administracyjny dzieli się na :
Izbę Finansową, Izbę Gospodarczą i Izbę Ogólnoadministracyjną;
Wydział Finansowy, Wydział Gospodarczy i Wydział Ogólnoadministracyjny;
Izbę Finansową, Izbę Ogólnoadministracyjną.
Sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach :
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a) skarg na opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;
b) przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach rozstrzyganych
postanowieniem;
c) wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi.
6) Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu
terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga :
a) WSA na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów w formie
postanowienia;
b) NSA na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów w formie wyroku;
c) NSA na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów w formie
postanowienia.
7) Kuratora dla osoby niemającej zdolności procesowej, która nie ma
przedstawiciela ustawowego ustanawia Sąd:
a) na wniosek tej osoby;
b) z urzędu;
c) na wniosek strony przeciwnej, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej
stronie czynność niecierpiącą zwłoki.
8) Jeżeli pismo strony nie wypełnia warunków formalnych to:
a) przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie
siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania;
b) przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie
trzech dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania;
c) sąd postanowieniem odrzuca pismo, jeżeli strona nie uzupełniła lub nie
poprawiła tego pisma w terminie siedmiu dni.
9) Sąd odrzuca skargę na uchwałę organu jednostki samorządu
terytorialnego jeżeli :
a) interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę nie zostały
naruszone;
b) uchwała nie narusza prawa;
c) interes faktyczny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę nie zostały
naruszone.
10)
a)
b)
c)

WSA rozpoznaje sprzeciw od decyzji w terminie:
30 dni od dnia wydania decyzji;
30 dni od dnia wpływu sprzeciwu;
14 dni od dnia wpływu sprzeciwu.
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11) Sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że :
a) stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności
zaskarżonego aktu lub czynności;
b) stwierdzi naruszenie prawa skutkujące wznowieniem postępowania;
c) stwierdzi rażące naruszenie prawa.
12)
a)
b)
c)

Skarga kasacyjna nie przysługuje od wyroku:
o oddaleniu skargi;
o uwzględnieniu sprzeciwu od decyzji;
o uwzględnieniu skargi z powodu rażącego naruszenia prawa.

13)
a)
b)
c)

Skarga konstytucyjna może zostać wniesiona w terminie :
3 miesięcy od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku;
14 dni od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku;
2 miesięcy od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku.

14) Kompetencja do rozwiązania organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego z powodu rażącego naruszania Konstytucji lub ustaw
przysługuje:
a) NSA;
b) WSA;
c) Sejmowi.
15)
a)
b)
c)

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej:
skutkuje koniecznością umorzenia postępowania egzekucyjnego;
powoduje wstrzymanie czynności egzekucyjnych;
nie powoduje wstrzymania czynności egzekucyjnych.

16) W przypadku złożenia przez organ gminy skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze, sąd administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu:
a) 15 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu;
b) 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu;
c) miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.
17) Instytucja zarządzeń zastępczych może być stosowana względem
jednostek samorządu terytorialnego przez :
a) wojewodę;
b) SKO;
c) WSA.
18) Wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego inwestycje :
a) niewymagające pozwolenia na budowę;
b) niezlokalizowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
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c) jeżeli na terenie, na którym mają zostać wykonane nie obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.
19) Zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych
za 2010r. przedawni się :
a) 31 grudnia 2015r.;
b) 1 stycznia 2016r.;
c) 31 grudnia 2016r.
20) Zobowiązanie podatkowe, które uległo przedawnieniu :
a) nie może być egzekwowane ale może być potrącone z nadpłaty w innym
podatku;
b) może być przedmiotem cesji, o ile podatnik wyraził na to zgodę;
c) nie może być przedmiotem egzekucji, potrącenia ani cesji.
21) Nadpłata:
a) podlega zaliczeniu z urzędu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych;
b) podlega zwrotowi wyłącznie na wniosek podatnika;
c) podlega zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złożył wniosek o jej zaliczenie na
poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
22) Kwestię odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe
spadkodawcy regulują:
a) Wyłącznie przepisy Ordynacji podatkowej;
b) Przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu cywilnego;
c) Przepisy Ordynacji podatkowej, Kodeksu cywilnego i ustawy o podatku od
spadków i darowizn.
23) Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich za zobowiązania podatkowe
dotyczy:
a) Wspólników spółek kapitałowych;
b) Dzierżawców nieruchomości;
c) Komandytariuszy.
24) Przesłanką uwalniającą od osobistej odpowiedzialności za zaległości
podatkowe sp. z o.o. nie jest:
a) Wskazanie majątku spółki, z którego egzekucja zaległości jest możliwa;
b) Wykazanie braku winy w nieterminowym złożeniu wniosku o ogłoszenie
upadłości;
c) Wykazanie, że egzekucja z majątku spółki była skuteczna w znacznej części.
25) Pełnomocnikiem strony w postępowaniu podatkowym może być:
a) Wyłącznie profesjonalny pełnomocnik;
b) Każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
c) Wyłącznie osoba najbliższa - małżonek, wstępny, zstępny.
26 ) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną
spowoduje powstanie zobowiązania podatkowego:
a) w podatku VAT, jeśli nabywca jest przedsiębiorcą;
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b) w podatku od nieruchomości, jeśli nieruchomość była dotychczas
wykorzystywana do działalności gospodarczej;
c) w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli zbycie nastąpiło w ciągu 5
lat od nabycia.
27) Terminem „prawo pomocy” określa się:
a) Zwolnienie podatkowe przyznawane osobie fizycznej z uwagi na trudną
sytuację materialną;
b) Zwolnienie od kosztów sądowych;
c) Zwolnienie podatkowe udzielane przedsiębiorcom w początkowym etapie
działalności.
28) Łączne rozliczenie podatku dochodowego przez małżonków
uniemożliwia:
a) Brak wspólnego miejsca zamieszkania;
b) Śmierć jednego z małżonków w trakcie roku podatkowego;
c) Prawomocne orzeczenie separacji w trakcie roku podatkowego.
29) Ulga z tytułu wychowywania dziecka:
a) Stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób
fizycznych;
b) Podlega odliczeniu od podatku dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu
rocznym ;
c) Obniża miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
30)
a)
b)
c)

Podatkiem lokalnym nie jest :
Podatek od psów;
Opłata targowa;
Opłata skarbowa.

32) Podatnikiem podatku od towarów i usług jest :
a) podatkowa grupa kapitałowa;
b) spółka cywilna ;
c) wspólnicy spółki z o.o.
33) Podatek od towarów i usług jest podatkiem:
a) obrotowym ;
b) dochodowym;
c) lokalnym ;
34) Instytucja amortyzacji odnosi się do:
a) wydatków związanych z zakupem środków trwałych zaliczanych w koszty
uzyskania przychodów;
b)
kosztów zakupu towarów i usług przeznaczonych na cele prywatne
przedsiębiorcy;
c) wydatków na zakup towarów o wartości do 3500 zł.
35) Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
a) bezpłatna dostawa towarów i usług ;
b) zakup towarów i usług ;
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c) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
36) Osoba fizyczna udostępniająca lokal na podstawie umowy najmu podlega
opodatkowaniu, chyba że:
a) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu;
b) udostępnia lokal na podstawie umowy w formie ustnej i nie złożyła żadnej
deklaracji;
c) udostępnia lokal nieodpłatnie członkom najbliższej rodziny.

