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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

Nr Og-1121/6/21 
26 sierpnia 2021 r. 

 
TEST 

 
 

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

 

1. Zasada ustrojowa, zgodnie z którą Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej została 
uregulowana w: 
 
a) art. 2 Konstytucji 
b) art. 18 Konstytucji 
c)  art. 64 Konstytucji 
 
2. Według Konstytucji, aktem wydawanym na podstawie szczegółowego upoważnienia 
zawartego w ustawie i w celu jej wykonania jest: 
 
a) rozporządzenie 
b) zarządzenie 
c)  uchwała Rady Ministrów 
 
3. Zgodnie z Konstytucją, Sejm składa się z: 
 
a) 350 posłów 
b) 460 posłów 
c) 560 posłów  
 
4. Zgodnie z Konstytucją, publiczne ogłoszenie wyroku wydanego na rozprawie: 
 
a)  może być wyłączone wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo państwa 
b)  może być wyłączone ze względu na porządek publiczny oraz ochronę życia 
 prywatnego stron 
c)  jest zasadą, od której Konstytucja nie przewiduje wyjątków  
 
5. Zgodnie z Konstytucją, pozyskiwanie i gromadzenie informacji o obywatelach przez 
władze publiczne jest: 
 
a)  zabronione 
b) dozwolone bez ograniczeń 
c)    ograniczone tylko do informacji niezbędnych w demokratycznym państwie prawnym 
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6. W świetle Konstytucji, obywatel polski może utracić obywatelstwo polskie: 
 
a)  jeśli nabędzie obywatelstwo innego państwa 
b)  jeśli się go zrzeknie  
c)  jeśli wstąpi do służby wojskowej innego państwa  
 
7. Zgodnie z Konstytucją, inicjatywa ustawodawcza w zakresie zmiany ustawy 
budżetowej przysługuje wyłącznie: 
 
a) ministrowi właściwemu ds. budżetu państwa 
b) Prezesowi Rady Ministrów 
c) Radzie Ministrów 
 
8. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kandydatów na 
stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wybiera: 
 
a)     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  
b)    Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego  
c)     Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego  
 
9. 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 
 
10. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kadencja kolegium 
wojewódzkiego sądu administracyjnego trwa: 
 
a)  trzy lata            
b)  cztery lata 
c)  pięć lat 

 
11. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, liczbę 
wiceprezesów sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym określa:  
 
a) zgromadzenie ogólne właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego  
b)  prezes właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego  
c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  
 
12. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zasady biurowości 
w sądach administracyjnych ustala: 
 
a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
b) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
c) Rada Ministrów 
 
13. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sądy 
administracyjne nie są właściwe w sprawach:  
 
a)  sporów kompetencyjnych między organami jednostek samorządu terytorialnego 

a organami administracji rządowej  
b)  skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego  
c)  odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach 

administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika 
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z przepisów prawa 
 
14. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd 
jest związany wyrokiem wydanym na posiedzeniu jawnym od chwili: 
 
a)  podpisania sentencji wyroku 
b)  podpisania wyroku wraz z uzasadnieniem 
c)  ogłoszenia wyroku 
 
 
15. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd 
administracyjny: 
 
a)  co do zasady nie jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną, 

jednakże przewidziano od tej zasady wyjątek 
b)  nigdy nie jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną 
c)  zawsze jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną 
 
16. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, każde 
pismo strony powinno zawierać: 
 
a) oznaczenie przedmiotu sprawy 
b)  sygnaturę akt 
c) oznaczenie rodzaju pisma 
 
17. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego 
w celu stwierdzenia nieważności aktu: 
 
a)  postępowanie administracyjne podlega zawieszeniu 
b)  postępowanie administracyjne podlega zawieszeniu, chyba że w terminie 30 dni od 

wniesienia skargi organ administracji zażąda zawieszenia postępowania sądowego  
c)  postępowanie sądowe podlega zawieszeniu 
 
18. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
pełnomocnictwo udzielone w formie dokumentu elektronicznego może być podpisane: 
 
a)  tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
b)  tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym 
c)  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym 
 
19. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od 
wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniającego sprzeciw od 
decyzji:  
 
a)  nie przysługuje środek odwoławczy, z tym że na zawarte w wyroku postanowienie 

w przedmiocie grzywny przysługuje zażalenie  
b)  przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego  
c)  przysługuje sprzeciw do Naczelnego Sądu Administracyjnego  
 
20. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, za 
porę nocną uważa się czas:  
 
a) od godziny dwudziestej do godziny szóstej 
b)  od godziny dwudziestej pierwszej do godziny siódmej      
c) od godziny dwudziestej drugiej do godziny siódmej  
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21. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
strona może zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku: 
 
a)  w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia wyroku z urzędu  
b) w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu 
c) w ciągu trzydziestu dni od doręczenia wyroku z urzędu 
 
22. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była 
należycie reprezentowana, nie można żądać wznowienia postępowania po upływie:  
 
a) trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia  
b) pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia  
c) dziesięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia  
 
23. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,  odmowa umożliwienia 
stronie przeglądania akt sprawy następuje w drodze: 
 
a) adnotacji 
b) postanowienia 
c) decyzji   
 
24. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,  prośbę o przywrócenie 
terminu należy wnieść:  
 
a) w dowolnym czasie 
b)  w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu 
c)  w ciągu czternastu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu 
 
25. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,  odwołanie od decyzji 
administracyjnej: 
 
a)  powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji 
b)  musi wskazywać dowody uzasadniające żądanie będące przedmiotem odwołania 
c)  co do zasady - nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, z odwołania ma jednak 

wynikać, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji  
 
26. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, decyzja podlega 
wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania: 
 
a) w każdym przypadku  
b) jeżeli jest to zgodne z interesem strony, na wniosek której wszczęte zostało 

postępowanie, w którym wydano tę decyzję 
c) jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się 

prawa do wniesienia odwołania. 
 
27. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w razie, gdy wykonanie 
decyzji wywołałoby czyn zagrożony karą, organ powinien: 
 
a) stwierdzić nieważność decyzji 
b) stwierdzić wygaśnięcie decyzji 
c) uchylić decyzję w wyniku wznowienia postępowania 
 
28. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, żądanie strony dotyczące 
przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić: 
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a) bezwarunkowo w każdym przypadku  
b) jeżeli nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania  
c)  jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy 
 
29. W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, nie jest dopuszczalne:  
 
a) wydanie decyzji o umorzeniu postępowania w części  
b) uzupełnienie decyzji   
c) odstąpienie od uzasadnienia decyzji wydanej na skutek odwołania 
 
30. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, rozstrzygnięcie w 
sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze:  
 
a) postanowienia  
b) decyzji 
c)  decyzji lub milczącego załatwienia sprawy 
 
31. Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
nadaje obywatelstwo polskie w formie: 
 
a) decyzji  
b) postanowienia 
c) zarządzenia 
 
32. W świetle przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, formą 
ochrony zabytków nie jest: 
 
a) wpis do Rejestru Skarbów Narodu Polskiego  
b) wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa 
c) uznanie za pomnik historii 
 
33. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie informacji 
publicznej na wniosek następuje:  
 
a)  po wykazaniu przez osobę wykonującą prawo do informacji publicznej interesu 

prawnego lub faktycznego 
b)  co do zasady w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku 
c)  w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi 

dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia 
informacji w sposób i w formie określonych we wniosku 

 
34. Zgodnie z ustawą - Prawo własności przemysłowej,  nowe i użyteczne rozwiązanie 
o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o 
trwałej postaci jest: 
 
a)  wynalazkiem 
b) wzorem użytkowym  
c)  wzorem przemysłowym  
 
35. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w  przypadku złożenia przez organ 
gminy skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, sąd administracyjny wyznacza rozprawę 
nie później niż w ciągu: 
 
a) 7 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu 
b) 14 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu 
c) 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu 
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36. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, organem wykonawczym powiatu 
jest: 
 
a) starosta 
b) sekretarz powiatu 
c) zarząd powiatu 
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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: 

Pojęcie informacji publicznej i zasady jej udostępniania.  

 

Prawo administracyjne procesowe:  

Odwołanie od decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym.  
 


