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KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W RZESZOWIE

Data - 11 lutego 2021 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) Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz
określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w :
a) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
b) równolegle w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o
warunkach zabudowy;
c) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2) Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu
budowlanego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wymaga:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
b) uchwalenia studium;
c) ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy.

2

3) Inwestycja celu publicznego to określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym działanie, które może podjąć:
a) gmina, powiat, województwo;
b) Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego;
c) każdy podmiot niezależnie od swego statusu.

4) O nieważności uchwały lub zarządzenia organu samorządu gminnego orzeka organ
nadzoru w terminie :
a) nie dłuższym niż 10 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia;
b) nie krótszym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia;
c) nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia.

5)

Jeżeli uchwała rady gminy narusza prawo w sposób nieistotny, to organ nadzoru :
a) umarza postępowanie nadzorcze;
b) stwierdza nieważność uchwały;
c) ogranicza się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa.

6)

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą rady powiatu
może :

a) niestosować się do treści nielegalnych przepisów uchwały;
b) wnieść skargę na uchwałę do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
c) żądać od właściwego organu nadzoru wszczęcia postępowania nadzorczego w celu
stwierdzenia nieważności uchwały.

7)

Przez budowę obiektu budowlanego w znaczeniu nadanym ustawą Prawo budowlane,
oprócz wykonywania obiektu w określonym miejscu, należy także rozumieć:
a) nadbudowę obiektu budowlanego;
b) rozbiórkę obiektu budowlanego;
c) przebudowę obiektu budowlanego.

8)

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje :
a) organ administracji architektoniczno – budowlanej;
b) organ nadzoru budowlanego;
c) starosta.
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9)

Do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem dokonania zgłoszenia
można przystąpić jeżeli:
a) organ administracji architektoniczno – budowlanej nie wniósł w drodze decyzji sprzeciwu w
terminie 30 dni, licząc od doręczenia zgłoszenia;
b) organ administracji architektoniczno – budowlanej nie wniósł w drodze decyzji sprzeciwu w
terminie 21 dni, licząc od doręczenia zgłoszenia;
c) organ administracji architektoniczno – budowlanej wyraził w drodze decyzji administracyjnej
zgodę na rozpoczęcie robót.

10) Świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej nie jest:
a) pomoc na usamodzielnienie się oraz na kontynuowanie nauki;
b) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
c) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.
11) Zasiłek stały nie może zostać przyznany:
a) osobie małoletniej pozostającej w rodzinie;
b) osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej;
c) osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie.
12) Osobą zobowiązaną z mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej do wnoszenia
opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej nie jest :
a) zstępny mieszkańca domu;
b) siostra mieszkańca domu;
c) małżonek mieszkańca domu.
13) 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 właściwych przepisów prawa;
c) interes faktyczny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę nie zostały naruszone w
sposób istotny.
14) W razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu
stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, postępowanie sądowe :

a) zostaje umorzone przez sąd;
b) podlega zawieszeniu;
c) jest kontynuowane w celu rozpoznania skargi na rozprawie.
15) Skargę do WSA na bezczynność organu wnosi się :
a) bezpośrednio do właściwego miejscowo sądu administracyjnego;
b) za pośrednictwem tego organu;
c) za pośrednictwem organu wyższego stopnia nad organem, który dopuścił się bezczynności.
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16) Wniesienie odwołania od decyzji organu pierwszej instancji po terminie powinno
skutkować :
a) wydaniem przez organ odwoławczy postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu do
wniesienia odwołania;
b) wydaniem przez organ pierwszej instancji postanowienia stwierdzającego uchybienie
terminu do wniesienia odwołania;
c) wydaniem przez organ odwoławczy postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność
odwołania z powodu uchybienia terminu.
17) Prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego wiąże:
a) strony zakończonego postępowania oraz sąd, który je wydał;
b) strony zakończonego postępowania, sąd który je wydał, inne sądy oraz organy państwowe,
za wyjątkiem organów naczelnych;
c) strony zakończonego postępowania, sąd który je wydał oraz inne sądy oraz organy
państwowe.
18) Skarga kasacyjna nie przysługuje od wyroku:
a) o oddaleniu skargi na decyzje ministra;
b) o uwzględnieniu sprzeciwu od decyzji;
c) o uwzględnieniu skargi z powodu rażącego naruszenia prawa.

19) WSA rozpoznaje sprzeciw od decyzji w terminie:
a) 30 dni od dnia wydania decyzji;
b) 30 dni od dnia wpływu sprzeciwu;
c) ustawa nie określa terminu rozpoznania sprzeciwu.
20) Ponaglenie wnosi się do :
a) organu prowadzącego postępowanie;
b) organu nadzoru nad organem prowadzącym postępowanie za pośrednictwem organu
prowadzącego postępowanie;
c) organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
21) Za odpłatną dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług
uznaje się:
a) przekazanie prezentu o małej wartości,
b) darowiznę towaru, jeśli podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu,
c) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej prawa własności towarów w zamian za
odszkodowanie.
22) Przez towary na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się:
a) rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii,
b) rzeczy ruchome i nieruchomości,
c) rzeczy oraz ich części.
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23) Świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jest:
a) każde świadczenie na rzecz innego podmiotu z wyłączeniem usług turystyki,
b) każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów,
c) wykonywanie zleceń wyłącznie na podstawie umów zawartych na piśmie.
24) Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie podlega:
a) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
b) transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części,
c) darowizna towarów.
25) Najniższa stawka podatku od podatku od towarów i usług w Polsce wynosi:
a) 0%,
b) 3%,
c) 5%.
26) Dowodem w postępowaniu podatkowym:
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.
27) Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika dotyczy wyłącznie:
a) podatników,
b) stanów faktycznych,
c) niedających się usunąć wątpliwości, co do treści przepisów prawa podatkowego.
28) Obliczenie, pobranie i wpłacenie podatku we właściwym terminie to obowiązki:
a) podatnika,
b) płatnika,
c) inkasenta.

29) Rokiem podatkowym jest:
a) okres, w którym powstaje zobowiązanie podatkowe,
b) rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
c) zawsze rok kalendarzowy.
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30) Płatnikiem jest:
a) osoba obowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz do wpłacenia go we
właściwym terminie na rachunek organowi podatkowemu,
b) osoba obowiązana do pobrania podatku i wpłacenia go na właściwy rachunek,
c) osoba opłacająca podatki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez podatnika.
31) Zobowiązanie podatkowe:
a) wynika z obowiązku podatkowego,
b) powoduje powstanie obowiązku podatkowego,
c) istnieje niezależnie od obowiązku podatkowego.
32) Podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości dla gruntów stanowi:
a) powierzchnia użytkowa,
b) powierzchnia,
c) wartość.
33) Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek
podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości ciąży:
a) na właścicielu,
b) solidarnie na właścicielu i posiadaczu samoistnym,
c) na posiadaczu samoistnym.
34) Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do:
a) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn,
b) przychodów ze stosunku służbowego,
c) przychodów z tytułu najmu.
35) Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku spółek cywilnych:
a) nie mają zastosowania,
b) mają zastosowanie jeżeli przepisy szczególne tak stanowią,
c) zależy to od woli podatnika.
36) Podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych co do zasady stanowi:
a) dochód pomniejszony o przysługujące podatnikowi odliczenia,
b) przychód,
c) dochód.

