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imię i nazwisko 
 
 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

Nr Og-1121/1/22 
15 lutego 2022 r. 

 
TEST 
 

 

 
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez oznaczenie kółkiem wybranej 
litery a), b), c). 
W każdym pytaniu występuje jedna prawidłowa odpowiedź. 
 
 
 
 
 
1. W świetle Konstytucji, nieprawdziwe jest twierdzenie: 
 
a) możliwe jest wyłączenie jawności rozpraw sądowych  
b) wyrok nie musi być ogłoszony publicznie  
c) co do zasady każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń wydanych w 

pierwszej instancji 
 
2.  Źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej 
 nie jest: 
  
a) rozporządzenie Ministra Zdrowia  
b) Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego 
c)  uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
 
 
3.  Zgodnie z Konstytucją, sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrola 

działalności organów samorządu terytorialnego dokonywana jest z punktu 
widzenia:  

 
a) celowości  
b) użyteczności  
c) legalności  
 
 
4.  Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, budżet państwa jest  
 uchwalany przez Sejm w formie: 
 
a) obwieszczenia 
b) uchwały budżetowej 
c) ustawy budżetowej 
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5.  W świetle Konstytucji, umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią 
zgodą wyrażoną w ustawie: 

 
a) nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw  
b) co do zasady nie jest bezpośrednio stosowana  
c) ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową 
 
 
6.   Zgodnie z Konstytucją, Senat składa się z: 
 
a)  100 senatorów  
b)  460 senatorów  
c)  500 senatorów  
 
 
7.   Zgodnie z Konstytucją, zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla 
 innych jednostek samorządu terytorialnego wykonuje: 
 
a)  województwo  
b)  powiat   
c)  gmina  
 
 
8.  Zgodnie z Konstytucją, spory kompetencyjne między organami samorządu 
 terytorialnego i administracji rządowej rozstrzyga: 
 
a)  Rada Ministrów  
b)  sąd administracyjny 
c)  Sąd Najwyższy  
 
 
9.  Zgodnie z Konstytucją, sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są: 
 
a)   niezawiśli  
b)  niezależni  
c)  bezstronni 
 
 
10.  Ustrój sądów administracyjnych reguluje ustawa – Prawo o ustroju sądów 
 administracyjnych, która została uchwalona w roku: 
 
a) 2002 
b) 2004 
c) 2010 
 
 
11.  W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 
 kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 wybiera: 
 
a)    Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego  
b)     Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego  
c)     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  
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12.  W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 
 asesorów sądowych do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego 
 wojewódzkiego sądu administracyjnego powołuje:  
 
a)  Minister Sprawiedliwości 
b)  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  
c)  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
13.  Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyjmuje 
 jako zasadę,  że do  rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd 
 administracyjny, na  którego obszarze właściwości: 
 
a)  ma miejsce zamieszkania strona wnosząca skargę  
b) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę większość uczestników postępowania  
c)  ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została 
 zaskarżona 
 
 
14.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami 
 administracyjnymi, skargę na decyzję administracyjną wnosi się w terminie: 
 
a)  czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu tej decyzji   
b)  trzydziestu dni od dnia wydania tej decyzji  
c)  trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu tej decyzji   
  
 
15.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz 
powołaną podstawą prawną w sprawie skargi na: 

 
a) akt prawa miejscowego  
b) decyzję administracyjną  
c) pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej 

sprawie  
 
 
16.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 
 razie wniesienia do sądu skargi na decyzję administracyjną po wszczęciu 
 postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia nieważności tej decyzji 
 sąd:  
 
a) odrzuca skargę 
b) umarza postępowanie sądowe  
c) zawiesza postępowanie  
 
 
17.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
 ustalenie przez sąd, że sprawa została już prawomocnie osądzona prowadzi 
 do:  
 
a) zawieszenia postępowania  
b) umorzenia postępowania 
c) odrzucenia skargi  
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18.  Sprzeciw od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, do sądu administracyjnego 
 wnosi się: 
 
a)  w każdym czasie  
b)  w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu tej decyzji   
c)  w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu tej decyzji   
 
 
19.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 
 razie oddalenia skargi przez sąd pierwszej instancji, zwrot kosztów 
 postępowania:  
 
a) przysługuje organowi, którego działalność była przedmiotem zaskarżenia 
b) przysługuje skarżącemu   
c)  nie przysługuje ani skarżącemu, ani organowi  

 
 

20.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
 prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest przyznawane:  
 
a) na wniosek 
b) z urzędu  
c) na wniosek oraz z urzędu   
 
 
21.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wniesienie odwołania z 
 uchybieniem terminu skutkuje wydaniem przez organ odwoławczy: 
 
a)  postanowienia o odrzuceniu odwołania  
b)  postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania 
c)  decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego 
 
 
22.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, stwierdzenie wydania 

decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości jest przesłanką:  
 
a) wznowienia postępowania 
b) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji 
c) stwierdzenia nieważności decyzji 
 
 
23.  W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, prowadzenie przez organ 

postępowania dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy stanowi: 
 
a) bezczynność  
b) przewlekłość  
c)  zwłokę  
 
 
 
 
 
 

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(138)par(2)&cm=DOCUMENT
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24.  W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, organ odwoławczy nie 
 może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że: 
 
a)  zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo  
b)  wymaga tego ważny interes publiczny, w szczególności bezpieczeństwo państwa 
c)  przemawia za tym interes społeczny  
 
25.  W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, w pierwszej kolejności  
 organ ma obowiązek dokonać doręczenia:  
 
a) na adres do doręczeń elektronicznych 
b) przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej 
c) przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 
 2012 r. - Prawo pocztowe 
 
26.  Zgodnie z Ordynacją podatkową, interpretacje ogólne przepisów prawa 
 podatkowego są wydawane: 
 
a)  tylko z urzędu  
b)  na wniosek i z urzędu  
c)  tylko na wniosek organu administracji publicznej 
 
  
27.   Zgodnie z Ordynacją podatkową: 
 
a)   wniosek o interpretację indywidualną nie może dotyczyć zdarzeń przyszłych 
b)   interpretacji indywidualnych nie wydaje się w zakresie objętym wiążącymi    
  informacjami stawkowymi, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca   
  2004 r. o podatku od towarów i usług 
c)   przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną mogą być przepisy prawa  
  podatkowego regulujące właściwość organów podatkowych  
 
 
28.   Zgodnie z Ordynacją podatkową, odwołanie od decyzji organu podatkowego: 
 
a)   powinno wskazywać interes prawny lub obowiązek odwołującej się strony 
b)   powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania    
  będącego przedmiotem odwołania  
c)   nie musi wskazywać dowodów uzasadniające żądanie będące przedmiotem   
  odwołania  
 
 
29.   Zgodnie z Ordynacją podatkową, na postanowienie organu podatkowego  
  stwierdzające niedopuszczalność odwołania przysługuje: 
 
a) sprzeciw 
b) zażalenie  
c)  skarga 
 
 
30.  Zgodnie z Ordynacją podatkową, wznowienie postępowania ze względu na 
 orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej które ma wpływ na 
 treść wydanej decyzji następuje:  
 
a) wyłącznie z urzędu  

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?cm=DOCUMENT


6 
 

b) z urzędu lub na żądanie strony  
c)  tylko na żądanie strony 
 
31.  W świetle ustawy o podatku od towarów i usług, w wewnątrzwspólnotowej 
 dostawie towarów obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje:  
     
a) z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi  
b)  z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia 
 miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy 
c)  w momencie zaakceptowania płatności 
 
32.  Stawka podstawowa podatku od towarów i usług wynosi: 
 
a) 28% 
b) 22% 
c) 17% 
 
33.  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne 
 są zobowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości: 
 
a)  40% podstawy obliczenia tej daniny  
b) 10% podstawy obliczenia tej daniny  
c) 4% podstawy obliczenia tej daniny  
 
 
34.  W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są 
 obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości 
 osiągniętego dochodu w roku podatkowym w terminie od dnia 15 lutego do 
 dnia: 
 
a)  31 marca roku następującego po roku podatkowym  
b)  30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym  
c)  1 czerwca roku następującego po roku podatkowym  
  
 
35.  W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od tego podatku 
 nie jest/są zwolnione: 
 
a) Skarb Państwa  
b) jednostki budżetowe  
c)   spółki kapitałowe w organizacji  
 
 
36.  W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązkowi 
 podatkowemu w trybie tej ustawy podlegają: 
 
a) wyłącznie podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP 
b)  wyłącznie podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby 
 - w zakresie dochodów, które osiągają na terytorium RP 
c)  podatnicy, którzy mają siedzibę na terytorium RP oraz podatnicy, którzy nie  mają 
 siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie dochodów, które 
 osiągają na terytorium RP 
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PRACA PISEMNA 

 

Praca pisemna polega na opracowaniu jednego z dwóch poniższych zagadnień z 
zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego, wybranego przez 
kandydata. 
 
 

Prawo administracyjne materialne: 

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności podlegające 
opodatkowaniu oraz wyłączone z opodatkowania, zasady powstania obowiązku 
podatkowego w podatku od towarów i usług. 

 

Prawo administracyjne procesowe:  

Odwołanie od decyzji administracyjnej w świetle przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego.  
 

 


	U:\Testy asystenckie\Og 1121 1 22 z 15 02 2022 test.pdf
	U:\Testy asystenckie\Og 1121 1 22 z 15 02 2022 praca pisemna.pdf

