WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE,
110/1/2011

Og.V.

TEST

1.

Zgodnie z Konstytucją RP obywatel polski:
A. nigdy nie może utracić obywatelstwa polskiego;
B. nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie;
C. nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że zostanie
prawomocnym orzeczeniem sądu.

go

pozbawiony

2.

Czy Konstytucja RP:
A. gwarantuje każdej ze stron prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych
w pierwszej instancji bez żadnych wyjątków;
B. nie
gwarantuje żadnej ze stron prawa do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych
w pierwszej instancji;
C. gwarantuje każdej ze stron prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych
w pierwszej instancji dopuszczając jednak możliwość określenia w ustawie wyjątków od
tej zasady oraz trybu zaskarżania.

3.

Zgodnie z Konstytucją RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej są:
A. tylko Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia,
a także akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je ustanowiły;
B. tylko Konstytucja, ustawy, oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe;
C. Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, a także
akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je ustanowiły, jak również
uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.

4.

Czy organ upoważniony przez ustawę do wydawania rozporządzenia może przekazać swoje
kompetencje w tym zakresie innemu organowi:
A. tak:
B. nie;
C. tak, tylko za zgodą Rady Ministrów podjętą w drodze uchwały.

5.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w Konstytucji RP Sejm rozpoznaje co do zasady projekt
ustawy w:
A. jednym czytaniu;
B. dwóch czytaniach;
C. trzech czytaniach.

6

Zgodnie z Konstytucją RP organami
nadzoru nad działalnością jednostek samorządu
terytorialnego z punktu widzenia legalności są:
A. Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby
obrachunkowe;
B. samorządowe kolegia odwoławcze, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby
obrachunkowe;
C. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i regionalne izby obrachunkowe.

7.

O zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją RP orzeka:
A. Trybunał Stanu;
B. Trybunał Konstytucyjny;
C. Naczelny Sąd Administracyjny.

8.

Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych sędziów
administracyjnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim powołuje:
A. Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa sądu w którym sędzia będzie pełnił urząd;
B. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa;
C. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego na wniosek Kolegium tego Sądu.

sądów
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9.

Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych zwierzchni
działalnością administracyjną sądów administracyjnych sprawuje:
A. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
B. Minister Sprawiedliwości;
C. Prezes Sądu Najwyższego.

10. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów
administracyjny dzieli się na wydziały, które tworzy i znosi:
A. Minister Sprawiedliwości;
B. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
C. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

administracyjnych

nadzór nad

wojewódzki

sąd

11. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych organami wojewódzkiego sądu
administracyjnego są:
A. prezes sądu, wiceprezesi i przewodniczący wydziałów:
B. tylko prezes sądu i dyrektor administracyjny;
C. prezes sądu, zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego, oraz
kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego.
12. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych wewnętrzną organizację sadów,
porządek ich funkcjonowania, tryb czynności sądowych, tryb wyznaczania składów
orzekających i przypadki wyznaczania składów orzekających w drodze losowania
z ustaleniem zasad losowania ustala:
A. regulamin w formie rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej; 8.
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości; C. uchwała Rady Ministrów.
13. O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
decyduje:
A. wójt, burmistrz lub prezydent miasta w formie decyzji;
B. rada gminy w formie uchwały;
C. wojewoda w formie decyzji.
14. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium uwarunkowa ń
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.
15. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych następuje w formie:
A. decyzji;
B. zarządzenia;
C. postanowienia.
16. Jak ustawa - Prawo budowlane definiuje pojęcie budynku:
A. jest to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
B. jest to taki obiekt budowlany, który posiada fundamenty i dach;
C. jest to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada dach.

wydzielony

wydzielony

17. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przedstawiciel
ustawowy lub organ albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu:
A. mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności
w postępowaniu;
B. mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem tylko na żądanie sądu;
C. nie mają obowiązku wykazania swojego umocowania.
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18. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strona
powołująca się w piśmie na dokument:
A. obowiązana jest na żądanie sądu złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed
rozprawą;
B. obowiązana jest zawsze złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą;
C. nigdy nie ma obowiązku składania oryginał dokumentu w sądzie.
19. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do sądu
administracyjnego wnosi się:
A. bezpośrednio do sądu;
B. za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi;
C. bezpośrednio do sądu lub za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność
są przedmiotem skargi.
20. Jakie dowody może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić wojewódzki sąd
administracyjny:
A. wszystkie dowody;
B. nie może przeprowadzić żadnych dowodów;
C. tylko uzupełniające dowody z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia
istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.
21. Wojewódzki sąd administracyjny umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek
stron: jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu:
A. trzech lat od daty wydania postanowienia o zawieszeniu;
B. dwóch lat od daty wydania postanowienia o zawieszeniu;
C. czterech lat od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
22. Na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi przysługuje:
A. zażalenie;
B. skarga kasacyjna;
C. sprzeciw.
23. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zgłoszenie
wniosku o przywrócenie terminu:
A. nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia;
B. wstrzymuje postępowanie w sprawie i wykonanie orzeczenia;
C. nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak,
stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia.
24. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie
zawiłej sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas:
A. do czternastu dni, termin ten może być przedłużany wielokrotnie;
B. do czternastu dni, termin ten nie może być przedłużony;
C. do czternastu dni, termin ten może być przedłużony tylko raz i co najwyżej o siedem dni.
25. Wojewódzki sąd administracyjny uwzględniając skargę na pisemną interpretację przepisów
prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie:
A. stwierdza nieważność tej interpretacji;
B. uchyla tą interpretację;
C. stwierdza bezskuteczność tej interpretacji.
26. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uzasadnienie
wyroku oddalającego skargę sporządza się:
A. z urzędu;
B. na wniosek strony zgłoszony w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo
doręczenia odpisu sentencji wyroku;
C. na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo
doręczenia odpisu sentencji wyroku.
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27. Szczegółową wysokość wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi określa:
A. ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
B. rozporządzenie Rady Ministrów;
C. zarządzenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
28. Przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie stosuje się
do:
A. czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;
B. importu towarów;
C. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.
29. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
podatnicy tego podatku:
A. są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru,
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku
następującego po roku podatkowym;
B. są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru,
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 31 marca roku
następującego po roku podatkowym;
C. nie mają obowiązku składania zeznania podatkowego, bowiem zobowiązanie podatkowe
w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego,
ustalającej wysokość tego zobowiązania.
30. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe:
A. przedawnia się z upływem 10 lat, licząc od terminu płatności podatku;
B. przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął
termin płatności podatku;
C. nie przedawnia się.
31. O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej za zaległości podatkowe podatnika organ
podatkowy orzeka w drodze:
A. postanowienia;
B. decyzji;
C. nakazu płatniczego.
32. Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa postępowanie podatkowe jest co do zasady:
A. jawne wyłącznie dla stron;
B. jawne dla wszystkich;
C. tajne.
33. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego odwołanie wnosi się w terminie:
A. trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji stronie;
B. czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie,
od dnia jej ogłoszenia stronie;
C. siedmiu dni od dnia wydania decyzji.
34. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego organ administracji publicznej
stwierdza nieważność decyzji, która:
A. wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega
wyłączeniu;
B. wydana została w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie
uchylone lub zmienione;
C. wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości.
35. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia
ubiegająca się o nie następuje w drodze:
A. decyzji;
B. zarządzenia;
C. postanowienia.

o

treści

żądanej

przez

osobę
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36. Zgodnie z ustawa - Prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wszczęcie
egzekucji administracyjnej następuje z chwilą:
A. doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub doręczenia dłużnikowi
zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa
majątkowego;
B. wystawienia przez wierzyciela tytułu wykonawczego;
C. złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji.

Kazus l
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 2 czerwca 2011 r. oddalił skargę
Adama Korony na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2011 r., którą
utrzymano w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta z dnia 10
stycznia 2011 r., którą odmówiono skarżącemu rozłożenia na raty zaległości w podatku dochodowym
od osób fizycznych za rok 2009 w kwocie 1 200 zł. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia został
złożony w dniu 6 czerwca 2011 r. przez pełnomocnika skarżącego adwokata Mariana Górę,
prawidłowo umocowanego. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi
skarżącego w dniu 30 czerwca 2011 r.
W dniu 2 sierpnia 2011r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarga
kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie podpisana przez pełnomocnika
adwokata Mariana Górę, nadana w urzędzie pocztowym w dniu 30 lipca 2011 r. Skarga kasacyjna nie
została opłacona.
W dniu 5 sierpnia 2011r. na dzienniku podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Krakowie został złożony na formularzu PPF wniosek Adama Korony o przyznanie prawa pomocy w
zakresie zwolnienia od wpisu od skargi kasacyjnej. Skarżący wskazał w nim, że jest osobą samotna,
utrzymującą się jedynie z renty w wysokości 1200 zł. Nie ma oszczędności, nieruchomości, ani
wartościowych ruchomości. Na koszty utrzymania składa się czynsz za wynajmowane mieszkanie,
który wraz z mediami wynosi około 1 000 zł miesięcznie. Pozostałe wydatki to wyżywienie i zakup
koniecznych lekarstw. Brakujące środki pokrywa pomoc społeczna.
Proszę sporządzić projekt stosownego według stanu sprawy orzeczenia przy uwzględnieniu, iż w
sprawie tej skarga kasacyjna podlega wpisowi stałemu w wysokości 100 zł.

Kazus II
Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto decyzją z dnia 15 lipca 2011r, określił
Romanowi Nowosielskiemu zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiąc
maj2010r.
Decyzja zawierała prawidłowe pouczenie co do sposobu i terminu wniesienia środka zaskarżania
i została doręczona stronie w dniu 26 lipca 2011 r.
Strona złożyła w dniu 16 sierpnia 2011r. na dzienniku podawczym Urzędu Skarbowego Kraków
Stare Miasto odwołanie skierowane do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie.
Proszę sporządzić projekt właściwego według stanu sprawy aktu administracyjnego.
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