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imię i nazwisko 

 
 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

Nr Og-1121/7/21 
26 października 2021 r. 

 
TEST 
 

 

 
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez oznaczenie kółkiem wybranej 
litery a), b), c). 
W każdym pytaniu występuje jedna prawidłowa odpowiedź. 
 

 
1. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wymiar sprawiedliwości w  
Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: 
 
a)  sądy powszechne i sądy administracyjne 
b)  Sąd najwyższy i sądy powszechne 
c)  Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe 
 
2.  W świetle Konstytucji:  
 
a) jednostki samorządu terytorialnego nie mają osobowości prawnej 
b)  województwo wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone 

dla innych jednostek samorządu terytorialnego 
c)  samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej 
 
3.  Zgodnie z Konstytucją, Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez: 
 
a)  Prezesa Rady Ministrów  
b)  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Sejmu 
c)  Sejm za zgodą Senatu 
 
4. Zgodnie z Konstytucją, ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza: 
 
a) Sejm 
b) Sąd Najwyższy 
c) Państwowa Komisja Wyborcza 
 
5. Zgodnie z Konstytucją, granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie sądów 
administracyjnych przechodzą w stan spoczynku określa: 
 
a) uchwała Krajowej Rady Sądownictwa  
b)  ustawa  
c)  Konstytucja  
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6. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, budżet państwa jest  uchwalany 
przez Sejm w formie: 
 
a) obwieszczenia 
b) uchwały budżetowej 
c) ustawy budżetowej 
 
7. Zgodnie z Konstytucją, gwarantem ciągłości władzy państwowej jest (są): 
 
a) Prezydent Rzeczypospolitej 
b) Sejm 
c) Sejm i Senat 
 
8. 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 
 
9.  Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sędziów sądów 
administracyjnych powołuje: 
 
a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa 
b)  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
c)  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  
 
10. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, na  stanowisku 
starszego asystenta sędziego może być zatrudniony asystent sędziego, który 
zajmował stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej:  
 
a)    trzy lata  
b)     pięć lat  
c)     dziesięć lat 
 
11. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kadencja prezesa 
wojewódzkiego sądu administracyjnego trwa:  
 
a)  trzy lata  
b)  pięć lat 
c)  sześć lat 
 
12. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zasady biurowości 
w sądach administracyjnych ustala:  
 
a)  Minister Sprawiedliwości  
b)  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  
c) prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 
 
 
 
 



3 
 

13. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  
skargę wnosi się: 
 
a) bezpośrednio do sądu administracyjnego 
b) bezpośrednio do sądu administracyjnego, zawiadamiając organ o wniesieniu 
 skargi 
c) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe 
 prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi 

 
14. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wyrok 
wydany na posiedzeniu niejawnym, podlega niezwłocznie publicznemu udostępnieniu 
w sekretariacie sądu, przez okres: 
 
a) siedmiu dni 
b) czternastu dni 
c) trzydziestu dni 

 
15. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie  
ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie organu w 
sprawie: 
 
a) z zakresu pomocy społecznej  
b) dostępu do informacji publicznej 
c) budowlanej  
 
16. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
zażalenie nie przysługuje na postanowienie: 
 
a) o zawieszeniu postępowania 
b) o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania 
c) o odmowie zawieszenia postępowania 
 
 
17. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 
trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy: 
 
a) na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów 
b) na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego 
c) na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego, jeżeli przedmiotem skargi jest 

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 
 
18. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
pełnomocnikiem strony nie może być: 
 
a) wstępny strony 
b) brat strony 
c) teść strony 
 
19. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o wstrzymaniu wykonania 
zaskarżonej decyzji traci moc z dniem:  
 
a)    wydania przez sąd orzeczenia oddalającego skargę  
b)     uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę  
c)     uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego skargę  
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20. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje:  
 
a)     zwolnienie od opłat sądowych w całości  
b)     zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata  
c)     zwolnienie od opłat sądowych i wydatków  
 
21. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd 
uwzględniając skargę jednostki samorządu terytorialnego na akt nadzoru: 
 
a) uchyla ten akt 
b) stwierdza bezskuteczność tego aktu 
c) stwierdza nieważność tego aktu 

 
22. Zasady wnoszenia sprzeciwu od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w tym dotyczące 
terminu do wniesienia sprzeciwu, regulowane są przepisami:  
 
a) Kodeksu postępowania administracyjnego  
b) ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  
c) ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych  
 
23. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,  sprawy, które nie  
wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być  załatwione:  
 
a)   w ciągu 14 dni od dnia wszczęcia postępowania 
b)   w ciągu 7 dni od dnia wszczęcia postępowania 
c)  niezwłocznie  
 
24. Zgodnie z Kodeksem 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 
 
25. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli od dnia doręczenia 
lub ogłoszenia decyzji upłynęło dziesięć lat: 
 
a) nie można stwierdzić nieważności decyzji 
b) można stwierdzić nieważność decyzji  
c)  można stwierdzić nieważność decyzji jeżeli wydana ona została bez podstawy 
 prawnej 
 
26. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia 
postępowania administracyjnego zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną, 
organ administracji publicznej wydaje:  
 
a)  postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania  
b)  postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 
c)  decyzję o odmowie wszczęcia postępowania 
 
 



5 
 

 
27. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym określona 
została w:  
 
a)  art. 7 k.p.a. 
b) art. 10 k.p.a. 
c)  art. 80 k.p.a.  
 
28. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wydanie decyzji w  oparciu 
o inną decyzję, która została następnie uchylona stanowi przesłankę:  
 
a)   wznowienia postępowania  
b)  stwierdzenia nieważności decyzji  
c)   stwierdzenia wygaśnięcia decyzji  
 
29. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wznowienie  postępowania 
administracyjnego z tej przyczyny, że strona bez własnej winy nie brała udziału w 
postępowaniu następuje: 
 
a)  z urzędu 
b)  z urzędu lub na wniosek tej strony  
c)  wyłącznie na wniosek  
 
30. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od zasady zapewnienia  
stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania: 
 
a)  jest możliwe odstępstwo w przypadku, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze 

względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego 
b)  jest możliwe odstępstwo w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa  
c)  kodeks nie przewiduje żadnych wyjątków 
 
31. Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, obywatel polski, który zrzeka się  
obywatelstwa polskiego, traci obywatelstwo polskie:  
 
a) w dniu złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego  
b) po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się obywatelstwa 

polskiego 
c) po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się 

obywatelstwa polskiego  
 
32. W myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek 
podatku od nieruchomości określa: 
 
a) rada gminy 
b) rada powiatu 
c) sejmik województwa 
 
33. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od 
nieruchomości nie podlegają:  
 
a)  grunty  
b)  budynki  
c)  nieruchomości zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w 
 tym urzędów gmin 
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34. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przesłanką 
wydania decyzji o skreśleniu z rejestru zabytków jest: 
 
a)   pogarszający się stan zachowania zabytku 
b)   zniszczenie zabytku w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej 
c)   ponoszenie znacznych nakładów finansowych na utrzymanie zabytku, 

przewyższających jego wartość ekonomiczną  
 
35. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, kontrolę gospodarki finansowej gminy 
sprawuje:  
 
a)   wojewoda  
b)   samorządowe kolegium odwoławcze  
c)   regionalna izba obrachunkowa  
 
36. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie informacji 
publicznej na wniosek następuje co do zasady:  
 
a) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 
b) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku 
c) nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku 
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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: 

Formy i sposób ochrony zabytków.  

 

Prawo administracyjne procesowe:  

Zasady ogólne postępowania administracyjnego.  
 


