
Rzeszów,  19  czerwca  2017  roku

Konkurs  na stanowisko  referendarza  sądowego  w WSA  w Rzeszowie

TEST

Imię  i Nazwisko:

1. Ustrój  terytorialny  Rzeczypospolitej  Polskiej  zapewnia:

a) decentralizację  władzy  publicznej

b) centralizację  władzy  publicznej

c) koncentrację  władzy  publicznej

2. Na gruncie  Konstytucji  RP prawo  do sądu  przysługuje:

a) wyłącznie  obywatelom

b) każdemu

c) wyłącznie  osobom  pełnoletnim

3. Naczelny  Sąd Administracyjny  i inne  sądy  administracyjne:

a) sprawują  kontrolę  administracji  publicznej  w zakresie  określonym  w Konstytucji

b) sprawują  kontrolę  administracji  publicznej,  która  obejmuje  również  orzekanie

o zgodności  z ustawami  aktów  normatywnych  terenowych  organów  administracji

rządowej

c) nie sprawują  wymiaru  sprawiedliwości,  choć  sprawują  kontrolę  administracji  publicznej

4. Do kompetencji  Trybunału  Konstytucyjnego  nie należy  orzekanie  w  sprawach:

a) zgodności  umów  międzynarodowych  z Konstytucją

b) zgodności  z Konstytucją  celów  lub działalności  partii  politycznych

c) zgodnoścai przepisów  prawa,  wydawanych  przez  terenowe  organy  państwowe,

z Konstytucją

5. Prezesa  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  powołuje:

a) Prezydent  Rzeczypospolitej  na  sześcioletnią  kadencję  spośród  kandydatów

przedstawionych  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Sędziów  Naczelnego  Sądu

Administracyjnego

b)  Prezydent  Rzeczypospolitej  na  ośmioletnią  kadencję  spośród  kandydatów

przedstawionych  przez  Kolegium  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego

c) Prezydent  Rzeczypospolitej  na  pięcioletnią  kadencję  spośród  kandydatów

przedstawionych  przez  Zgromadzenia  Ogólne  Sędziów  Wojewódzkich  Sądów

Administracyjnych
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6. W skład  Krajowej  Rady  Sądownictwa  nie wchodzi:

a) Prezes  Trybunału  Konstytucyjnego

b) Prezes  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego

c) Prezes  Sądu Najwyższego

7. Sędziowie  Trybunału  Konstytucyjnego  w sprawowaniu  swojego  urzędu  są:

a) niezależni  i podlegają  Konstytucji  i ustawom

b) niezawiśli  i niezaleźni  i podlegają  Konstytucji  i ustawom

c) niezawiśli  i podlegają  tylko  Konstytucji

8. Sądy  administracyjne  sprawują  wymiar  sprawiedliwości:

a) wyłącznie  poprzez  kontrolę  działalności  administracji  publicznej

b) poprzez  rozstrzyganie  sporów  kompetencyjnych  między  organami  administracji  rządowej

c) poprzez  sprawowanie  kontroli  działalności  administracji  publicznej  pod  względem

zgodności  z prawem,  jeżeli  ustawy  nie  stanowią  inaczej

9. Do wymagań  dla kandydata  na stanowisko  sędziego  należy  zaliczyć:

a) pracę  w  charakterze  asesora  sądowego  w  wojewódzkim  sądzie  administracyjnym

przez  co najmniej  dwa  lata

b) pozostawanie  w instytucjach  publicznych  na stanowiskach  związanych  ze stosowaniem  lub

tworzeniem  prawa  administracyjnego  przez  co najmniej81at

c) pozostawanie  przez  co najmniej  sześć lat na stanowisku  Radcy  Prokuratorii  Generalnej

Rzeczypospolitej  Polskiej

10.  Zwierzchni  nadzór  nad  działalnością  administracyjną  sądów  administracyjnych  sprawuje:

a) MinisterSprawiedliwości

b) Prezes  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego

c) Krajowa  Rada Sądownictwa

11.  Wojewódzkie  Sądy  Administracyjne  tworzy:

a) Prezydent  RP w drodze  rozporządzenie

b) Prezes  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  w drodze  rozporządzenia

c) Krajowa  Rada Sądownictwa  w drodze  uchwały,  na wniosek  Prezesa  Naczelnego  Sądu

Administracyjnego

12.  Organem  wojewódzkiego  sądu  administracyjnego  jest:

a) wiceprezes  sądu

b) Kolegium  Sądu

c) Przewodniczący  Wydziału
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13.  Prezes  wojewódzkiego  sądu  administracyjnego:

a) jest  powoływany  na sześcioletnią  kadencję

b) jest  powoływany  najwyżej  na dwie  kolejne  kadencje

c) jest  powoływany  przez  Prezydenta  RP

14.  Tryb  wewnętrznego  urzędowania  wojewódzkich  sądów  administracyjnych  ustala:

a) Prezes  Naczelnego  Sądu Administracyjnego  w drodze  zarządzenia

b) Prezes  Rady  Ministrów  w drodze  rozporządzenia

c) Prezydent  RP w drodze  rozporządzenia

15.  Referendarz  sądowy  w wojewódzkim  sądzie  administracyjnym:

a) wykonuje  czynności  sędziowskie

b) korzysta  z przymiotu  niezawisłości  w zakresie  sprawowania  swojego  urzędu

c) może awansować  na stanowisko  starszego  referendarza  sądowego  jeżeli  zajmował

stanowisko  referendarza  sądowego  przez  co najmniej  pięć  lat

16.  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  na  gruncie  Kodeksu  Postępowania

Administracyjnego  posiada  status:

a) ministra

b) organu  jednostki  samorządu  terytorialnego

c) organizacji  społecznej

17.  Zgodnie  z przepisami  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  złożenie  podania

o wszczęcie  postępowania  administracyjnego  do  organu  niewłaściwego  miejscowo

powoduje:

a) przekazanie  podania  organowi  właściwemu  w formie  czynności  materialno-technicznej

zjednoczesnym  zawiadomieniem  o tym  fakcie  wnoszącego  podanie

b) przekazanie  podania  organowi  właściwemu  w formie  niezaskarżalnego  postanowienia

c) zwrot  podania  przez  organ  w formie  postanowienia

18.  Na gruncie  pnepisów  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  organizacja  społeczna:

a) może  zostać  dopuszczona  do udziału  w sprawie  w  formie  decyzji

b) może  złożyć  zażalenie  na postanowienie  o odmowie  wszczęcia  postępowania  na jej

wniosek

c) w sprawie  dotyczącej  innej  osoby  może  występować  wyłącznie  z żądaniem  wszczęcia

postępowania
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19.  Na gruncie  przepisów  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego,  jeżeli  wójt  prowadzi

postępowanie  dłużej  niż jest  to niezbędne  do załatwienia  sprawy  (przewlekłość),  stronie

przysługuje:

a) zażalenie  do organu  wyższego  stopnia

b) prawo  do wniesienia  ponaglenia  do organu  wyższego  stopnia  za pośrednictwem  organu

prowadzącego  postępowanie

c) wezwanie  do usunięcia  naruszenia  prawa

20. Organ  prowadzący  postępowanie  administracyjne:

a) pozostawia  wniosek  bez  rozpoznania,  gdy  strona  nie  uzupełni  na  wezwanie,

w określonym  terminie,  jego  braków  formalnych

b) wydaje  postanowienie  o odrzuceniu  wniosku,  gdy strona  nie wskazała  w nim swojego

adresu

c) zwraca  stronie  wniosek,  gdy  strona  go nie podpisała

21. Na gruncie  przepisów  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  jeżeli  koniec  terminu

do  wykonania  czynności  przypada  na sobotę:

a) termin  upływa  następnego  dnia

b) termin  upływa  następnego  dnia,  który  nie  jest  dniem  wolnym  od pracy

c) termin  upływa  w tym  dniu

22. Na gruncie  przepisów  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  zawiadomienie  stron

o decyzjach  i innych  czynnościach  organu  administracji  publicznej  poprzez  udostępnienie

pisma  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na stronie  podmiotowej  organu:

a) jest  niedopuszczalne

b) uważa  się  za dokonane  po upływie  czternastu  dni od dnia, w którym  nastąpiło

udostępnienie  pisma  w Biuletynie  Informacji  Publicznej

c) może  zostać  dokonane  wyłącznie  przez  centralne  organy  administracji  rządowej

23. Na postanowienie  o odmowie  podjęcia  zawieszonego  postępowania  administracyjnego:

a) przysługuje  zażalenie

b) nie  przysługuje  zażalenie

c) przysługuje  odwołanie

24. Decyzja  administracyjna:

a) jest  jedyną  formą  załatwienia  sprawy  administracyjnej

b) może  rozstrzygać  sprawę  administracyjną  co do istoty  wyłącznie  w  całości

c) może  rozstrzygać  sprawę  administracyjną  co do istoty  w części
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25. Umorzenie  postępowania  administracyjnego;

a) następuje  w  formie  postanowienia

b) następuje  wyłącznie  na żądanie  strony

c) kończy  postępowanie  administracyjne  bez  rozstrzygnięcia  sprawy  co do istoty

26. Strona  postępowania  administracyjnego  może:

a) żądać  wydania  decyzji  potwierdzającej  milczące  załatwienie  sprawy

b) zrzec  się prawa  do wniesienia  odwołania

c) wstrzymać  wykonanie  decyzji,  jeżeli  jest  ona  zgodna  z żądaniem  wszystkich  stron

27.  Organ  odwoławczy  może  wydać  decyzję,  w  której:

a) utrzymuje  w mocy  zaskarżoną  decyzję  w  części

b) uchyla  zaskarżoną  decyzję  w części  i w  tym  zakresie  orzeka  co do istoty  sprawy

c) umarza  postępowanie  odwoławcze  w  części

28. Jeźeli  wniosek  o wszczęcie  postępowania  administracyjnego  złożył  podmiot  nie  będący

stroną  organ  administracji  publicznej:

a) odmawia  wszczęcia  postępowania  w formie  niezaskarżalneBo  postanowienia

b)  odmawia  wszczęcia  postępowania  w  formie  postanowienia,  na  które  przysługuje

zażalenie

c) odmawia  wszczęcia  postępowania  w  formie  zaskarżalnej  czynności  materialno-technicznej

29.  Jeżeli  strona  w postępowaniu  administracyjnym  ustanowiła  kilku  pełnomocników,  to:

a)  jeżeli  strona  nie  wskaże,  któremu  pełnomocnikowi  organ  powinien  doręczać

korespondencję,  doręczeń  dokonuje  się każdemu  pełnomocnikowi

b)  organ  nie  może  doręczać  korespondencji  bezpośrednio  stronie

c)  jeżeli  strona  nie  wskaże,  któremu  pełnomocnikowi  organ  powinien  doręczać

korespondencję,  pisma  pozostawia  się w  aktach  sprawy  ze skutkiem  doręczenia

30.  Wniosek  o sprostowanie  decyzji:

a) można  złoźyć  w kaźdym  czasie

b) organ  rozpoznaje  w  formie  niezaskarżalnego  postanowienia

c) można  złożyć  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  decyzji

31.  Uzupełnienie  decyzji  administracyjnej:

a) następuje  w  formie  decyzji  administracyjnej

b) następuje  w  formie  postanowienia

c) może  obejmować  wyłącznie  pouczenie  o przysługujących  środkach  zaskarżenia
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32.  Wznowienie  postępowania  administracyjnego:

a) inicjuje  wniosek  wniesiony  do organu  Il instancji

b) następuje  w  formie  niezaskarżalnego  postanowienia

c) może  dotyczyć  decyzji  nieostatecznych

33. Kontrola  działalności  administracji  publicznej  przez sądy administracyjne  nie obejmuje

orzekania  w  sprawach:

a) ze skarg na postanowienia  wydane  w postępowaniu  egzekucyjnym,  na które  przysługuje

zażalenie

b) sprzeciwów  od  decyzji  wydanych  na podstawie  art.  138  F3 2 Kodeksu

postępowania  administracyjnego

c) bezczynności  w przedmiocie  wydania  aktu nadzoru  wobec  organu jednostki  samorządu

terytorialnego

34. Wniosek  o wyłączenie  od udziału  w postępowaniu  sądowoadministracyjnym  nie może

dotyczyć:

a) prokuratora

b) protokolanta

c) asystenta  sędziego

35.  W postępowaniu  sądowoadministracyjnym,  dla  strony  niemającej  zdo1ności  procesowej,

która  nie  ma  przedstawiciela  ustawowego,  Sąd może  ustanowić:

a) opiekuna

b) przedstawiciela  statufowego

c) kuratora

36.  Pełnomocnikiem  osoby  prawnej:

a) może  być  jej  pracownik

b) nie  może  być  jej  pracownik

c) musi  być  jej  pracownik

37.  Osobę  nieposiadającą  pełnomocnictwa  Sąd:

a) nie  może  dopuścić  do  udziału  w postępowaniu

b) może  dopuścić  tymczasowo  do  podjęcia  naglącej  czynności

c) moźe  dopuścić  do  podjęcia  każdej  czynności
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38.  Wezwanie  do usunięcia  braków  formalnych  pisma  procesowego  strony:

a) powinno  być  wykonane  w  terminie  7 dni,  pod  rygorem  pozostawienia  go w aktach  sprawy

bez  dalszego  biegu

b) powinno  się  skierować  bezpośrednio  do strony,  nawet  jak działa  przez  fachowego

pełnomocnika

c) może  wystosować  referendarz  sądowy

39.  Skargę  na bezczynność  można  wnieść:

a) w  terminie  30 od dnia  wezwania  organu  do usunięcia  naruszenia  prawa

b) w  terminie  60 dni  od dnia  wniesienia  zażalenia  do  organu  wyższego  stopnia

c) w każdym  czasie,  po  wniesieniu  ponaglenia  do właściwego  organu

40, W ramach  tzw.  autokontroli  organ,  którego  działanie,  bezczynność  lub przewlekłe

prowadzenie  postępowania  zaskarżono,  może:

a)  w każdym  czasie  i każdym  przypadku  uwzględnić  skargę  w  całości

b)  w  zakresie  swojej  właściwości,  uwzględnić  skargę  w  całości,  w  terminie

trzydziestu  dni  od dnia  jej  otrzymania

c)  uwzględnić  skargę  w  całości,  w  każdym  przypadku,  w  terminie

trzydziestu  dni  od dnia  jej  otrzymania

41. Jeżeli  skarżący  nie ma zdolności  procesowej,  a nie  działa  za niego  przedstawiciel

ustawowy:

a) sąd odrzuca  skargę  postanowieniem,  na które  przysługuje  zaźalenie

b) sąd  odrzuca  skargę  dopiero,  gdy  brak  ten  nie  zostanie  uzupełniony

c) sąd  umarza  postępowanie

42.  Sąd administracyjny  nie  moźe  wstrzymać  wykonania:

a) aktów  prawa  miejscowego,  które  weszły  w  życie

b) każdej  uchwały  organu  jednostki  samorządu  terytorialnego,  która  weszła  w życie

c) czynności  z zakresu  administracji  publicznej  dotyczącyh  uprawnień  lub obowiązków

wynikających  z przepisów  prawa

43. Sprzeciw  wniesiony  od decyzji,  o jakiej  mowa  w art.  138  E12 Kodeksu  postępowania

administracyjnego:

a) wnosi  się  w  terminie  30  dni  od dnia  doręczenia  decyzji  skarżącemu

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

od decyzji

c) Sąd rozpoznaje  wyłącznie  pod  kątem  oceny  wystąpienia  przesłanek  do  jej  wydania
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44.  Spóźniony  wniosek  o przywrócenie  terminu:

a) podlega  odrzuceniu

b) podlega  oddaleniu

c) podlega  zwrotowi

45. W postępowaniu  sądowoadministracyjnym,  postępowanie  mediacyjne  może  prowadzić:

a) referendarz

b) asystent  sędziego

c) mediator

46. Wojewódzki  sąd administracyjny,  co do zasady  (z zastrzeżeniem  art. 57a  P.p.s.a.)

rozstrzyga  sprawę:

a) nie będąc  związany  zarzutami  i wnioskami  skargi

b) będąc  związany  zarzutami  skargi,  ale nie będąc  związany  jej  wnioskami

c) nie będąc  związany  zarzutami  skargi,  ale będąc  związany  jej  wnioskami

47. Uwzgiędniając  skargę  Sąd uchyla  decyzję,  gdy  stwierdzi:

a) każde  naruszenie  prawa  materialnego

b) że zachodzą  przyczyny  określone  w art. 156  Kodeksu  postępowania  administracyjnego

lub  w innych  przepisach

c) naruszenie  przepisów  postępowania,  jeżeli  mogło  ono mieć  istotny  wpływ  na wynik

sprawy

48. Uwzględniając  skargę  jednostki  samorządu  terytorialnego  na akt  nadzoru  Sąd:

a) stwierdza  nieważność  tego  aktu

b) uchyla  ten  akt

c) stwierdza,  że został  on wydany  z naruszeniem  prawa

49. Od postanowienia  referendarza  sądowego  w przedmiocie  ustanowienia  kuratora  dla

strony  niemającej  zdolności  procesowej,  która  nie ma przedstawiciela  ustawowego,  jak

również  dla strony  niemającej  organu  powołanego  do  jej  reprezentowania,  przysługuje:

a) zażalenie

b) sprzeciw

c) odwołanie  do składu  orzekającego
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50. Skargę  kasacyjną  można  oprzeć  na zarzucie:

a) naruszenia  przepisów  postępowania,  jeżeli  uchybienie  to  miało  wpływ  na wynik  sprawy

b)  naruszenia  przepisów  postępowania,  jeżeli  uchybienie  to mogło  mieć  wpływ  na wynik

sprawy

c) naruszenia  przepisów  postępowania,  jeżeli  uchybienie  to mogło  mieć  istotny  wpływ  na

wynik  sprawy

51. Ustawowemu  zwolnieniu  z obowiązku  ponoszenia  kosztów  sądowych  nie podlega  strona

skarżąca  działanie,  bezczynność  organu  lub  przewlekłe  prowadzenie  postępowania

w sprawach:

a) dotyczących  dodatków  mieszkaniowych

b) ze stosunków  pracy  i stosunków  służbowych

c) z zakresu  ochrony  środowiska

52. Prawo  pomocy  może  być przyznane:

a) urzędu

b) na wniosek  złożony  przed  wszczęciem  postępowania  sądowoadministracyjnego

c) również  po prawomocnym  zakończeniu  postępowania  sądowoadministracyjnego

53. Prawo  pomocy  w zakresie  częściowym  może być przyznane  osobie  prawnej,  jeżeli

wykaże,  że:

a) nie  jest  w stanie  ponieść  pełnych  kosztów  postępowania,  bez uszczerbku  dla koniecznego

funkcjonowania

b) nie  ma dostatecznych  środków  na poniesienie  pełnych  kosztów  postępowania

c) ujemny  bilans  obrotowy

54.  Sąd odrzuca  sprzeciw  od postanowienia  referendarza  sądowego,  jeżeli:

a) nie  zawiera  uzasadnienia,  a został  wniesiony  przez  adwokata

b) nie  został  wniesiony  na urzędowym  formu1arzu

c) nie przedstawiono  w nim dodatkowych  dokumentów  źródłowych  dotyczących  stanu

majątkowego  strony
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55.  Wznowienie  postępowania  sądowoadministracyjnego:

a) jest  niedopuszczalne,  po  upływie  lat trzech  od  uprawomocnienia  się  orzeczenia,

z wyjątkiem  przypadku,  gdy  strona  była  pozbawiona  możności  działania  lub nie była

należycie  reprezentowana

b) inicjuje  skarga  wniesiona  przez  stronę  w terminie  trzymiesięcznym,  liczonym  od dnia,

w  którym  strona  dowiedziała  się  o  podstawie  wznowienia,  a gdy  podstawą  jest

pozbawienie  możności  działania  lub brak  naleźytej  reprezentacji  - od dnia,  w którym

o orzeczeniu  dowiedziała  się strona,  jej  organ  (ub  jej  przedstawiciel  ustawowy

c) może  nastąpić  z urzędu

56.  Skargę  o stwierdzenie  niezgodności  z prawem  prawomocnego  orzeczenia  wnosi  się do

sądu,  który  wydał  zaskacżone  orzeczenie,  najpóźniej  w  terminie:

a) roku  od dnia  jego  upcawomocnienia  się

b) dwóch  lat  od  dnia  jego  uprawomocnienia  się

c) trzech  lat  od  dnia  jego  uprawomocnienia  się

57.  Na gruncie  przepisów  Ordynacji  Podatkowej,  jeżeli  z dowodów  zgromadzonych  w toku

postępowania,  w szczególności  zeznań  strony,  chyba  że strona  odmawia  składania  zeznań,

wynikają  wątpliwości  co do istnienia  lub  nieistnienia  stosunku  prawnego  lub  prawa,  z którym

związane  są skutki  podatkowe,  organ  podatkowy:

a) rozstrzyga  je  na korzyść  strony

b) rozstrzyga  je  na korzyść  Skarbu  Państwa

c) występuje  do sądu  powszechnego  o ustalenie  istnienia  lub nieistnienia  tego  stosunku

prawnego  lub  prawa

58.  Zobowiązaniem  podatkowym  jest:

a)  wynikająca  z ustaw  podatkowych  nieskonkretyzowana  powinność  przymusowego

świadczenia  pieniężnego  w  związku  z zaistnieniem  zdarzenia  określonego  w tych

ustawach

b) wynikające  z obowiązku  podatkowego  zobowiązanie  podatnika  do zapłacenia  na rzecz

Skarbu  Państwa,  województwa,  powiatu  albo  gminy  podatku  w wysokości,  w terminie

oraz  w miejscu  określonych  w  przepisach  prawa  podatkowego

c) publicznoprawne,  nieodpłatne,  przymusowe  oraz  bezzwrotne  świadczenie  pieniężne

na  rzecz  Skarbu  Państwa,  województwa,  powiatu  lub gminy,  wynikające  z ustawy

podatkowej
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59.  Jeżeli  strona,  na której  źądanie  postępowanie  zostało  wszczęte  wystąpi  o jego  umorzenie,

organ  podatkowy:

a) umarza  postępowanie

b) może  umorzyć  postępowanie,  jeżeli  nie sprzeciwiają  się  temu  inne  strony  oraz  nie

zagraża  to  interesowi  publicznemu

c) umarza  postępowanie,  jeżeli  inne  strony  wyrażą  na to zgodę  i nie  zagraźa  to interesowi

publicznemu

60.  Organ  podatkowy,  który  wydał  decyzję,  jest  nią  - co do  zasady  - związany  od chwili:

a) jej  ogłoszenia

b) jej  podpisania

c) jej  doręczenia
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