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TEST 

 
 
 
 
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez oznaczenie kółkiem wybranej litery 
a), b), c). 
W każdym pytaniu występuje jedna prawidłowa odpowiedź. 
 
 
 
 
1. Zgodnie z Konstytucją, inicjatywa ustawodawcza przysługuje: 
 
a) Prezydentowi Rzeczypospolitej 
b) Prezesowi Rady Ministrów 
c) Marszałkowi Senatu 
 
2. Konstytucja za gwaranta ciągłości władzy państwowej uznaje: 
 
a) Sejm 
b) Marszałka Sejmu 
c) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
 
3. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, granicę wieku, po osiągnięciu której 
sędziowie przechodzą w stan spoczynku określa: 
 
a) ustawa 
b) Konstytucja 
c) rozporządzenie wydawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
  
4. Zgodnie z Konstytucją, zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest: 
 
a) Prezes Rady Ministrów 
b) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako Szef Rady Służby Publicznej 
c) Szef Służby Cywilnej 
 
5. Zgodnie z Konstytucją, wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi może być 
zgłoszony przez co najmniej: 
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a) 69 posłów 
b) 116 posłów 
c) 231 posłów 
 
6. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ważność wyboru Prezydenta 
Rzeczypospolitej stwierdza: 
 
a) Sejm 
b) Sąd Najwyższy 
c) Państwowa Komisja Wyborcza 

7. Zgodnie z Konstytucją, Trybunał Konstytucyjny składa się z: 
  
a) 12 sędziów  
b) 15 sędziów 
c) 20 sędziów 
 
8. Zgodnie z Konstytucją, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie 
sporu kompetencyjnego pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa może 
wystąpić: 
 
a) Prezes Narodowego Banku Polskiego 
b) Prezes Najwyższej Izby Kontroli 
c) Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

9. Według ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, do pełnienia urzędu na 
stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego może być powołana osoba, 
która ukończyła: 
 
a) 30 lat 
b) 35 lat 
c) 40 lat 

10. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, prezes i wiceprezes 
sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym są powoływani na kadencję: 
 
a) trzyletnią 
b) czteroletnią 
c) pięcioletnią 
 
11. Według ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, na stanowisku starszego 
asystenta sędziego może być zatrudniony asystent sędziego, który zajmował stanowisko 
asystenta sędziego przez co najmniej: 
 
a) 2 lata 
b) 5 lat 
c) 10 lat 
 
12. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, osoba, 
która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik 
postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest: 
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a) stroną postępowania 
b) uczestnikiem postępowania 
c) interwenientem 

13. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Rzecznik 
Praw Obywatelskich: 
 
a) może wnieść skargę na decyzję administracyjną w terminie sześciu miesięcy od dnia 

doręczenia stronie rozstrzygnięcia w jej sprawie 
b) może wnieść skargę na decyzję administracyjną, mając obowiązek zachowania terminu 

przewidzianego dla strony 
c) nie może wnieść skargi na decyzję administracyjną, może natomiast wstąpić do 

postępowania, jeżeli skargę do sądu wniosła wcześniej strona 
 
14. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ 
zobowiązany jest przekazać skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi 
aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie: 
 
a) siedmiu dni od dnia jej otrzymania 
b) czternastu dni od dnia jej otrzymania 
c) trzydziestu dni od dnia jej otrzymania 
 
15. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sprzeciw 
od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosi 
się: 
 
a) za pośrednictwem organu, którego decyzja jest przedmiotem sprzeciwu od decyzji 
b) bezpośrednio do sądu 
c) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji 
 
16. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd może 
odroczyć ogłoszenie wyroku w sprawie zawiłej na czas do:  
 
a) siedmiu dni 
b) czternastu dni 
c) trzydziestu dni 
 
17. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli 
skarga ulegała odrzuceniu przez wojewódzki sąd administracyjny, Naczelny Sąd 
Administracyjny: 
 
a) uchyla wydane w sprawie orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania 

przez sąd pierwszej instancji 
b) uchyla wydane w sprawie orzeczenie oraz odrzuca skargę 
c) uchyla wydane w sprawie orzeczenie oraz umarza postępowanie 
 
18. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od pism 
wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera 
się: 
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a) opłatę kancelaryjną 
b) wpis stały 
c) wpis stosunkowy lub stały 
 
19. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 
sytuacji niepodzielania stanowiska zajętego w uchwale całej Izby Naczelnego Sądu 
Administracyjnego uprawnienie do przedstawienia zagadnienia prawnego do ponownego 
rozstrzygnięcia przez skład tej Izby przysługuje: 
 
a) składowi wojewódzkiego sądu administracyjnego 
b) wyłącznie składowi Naczelnego Sądu Administracyjnego 
c) wyłącznie składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego  
 
20. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli 
sprawa ze względu na przedmiot nie podlegała orzecznictwu sądów w chwili orzekania, 
Naczelny Sąd Administracyjny: 
 
a) stwierdza nieważność orzeczenia 
b) stwierdza niezgodność orzeczenia z prawem 
c) stwierdzając niezgodność orzeczenia z prawem, unieważnia zaskarżone orzeczenie oraz 

orzeczenie sądu pierwszej instancji i odrzuca skargę 
 
21. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w razie 
zaginięcia lub zniszczenia akt postępowanie w celu ich odtworzenia sąd wszczyna: 
 
a) wyłącznie na wniosek strony 
b) wyłącznie z urzędu 
c) na wniosek strony lub z urzędu 
 
22. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, decyzja prawomocna to: 
 
a) każda decyzja ostateczna 
b) każda decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego 
c) każda decyzja utrzymana w mocy decyzją organu odwoławczego 
 
23. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, właściwość miejscową 
organu administracji publicznej ustala się w sprawach dotyczących nieruchomości 
według: 
 
a) miejsca stałego zamieszkania jej właściciela 
b) miejsca zamieszkania jej właściciela wynikającego z informacji zamieszczonej w 

ewidencji gruntów i budynków 
c) miejsca jej położenia 
  
24. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli postępowanie jest 
prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie służy prawo 
wniesienia do organu wyższego stopnia: 
 
a)  ponaglenia 
b)  zażalenia 
c)   skargi  



5 
 

 
25. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, datą wszczęcia postępowania 
na żądanie strony jest dzień: 
 
a) nadania podania przez stronę w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
b) doręczenia żądania organowi administracji publicznej 
c)  wydania przez organ administracji publicznej zawiadomienia o wszczęciu postępowania 
 
26. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,  jeżeli początkiem terminu 
określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu: 
 
a) uwzględnia się dzień, w którym zdarzenie nastąpiło 
b) nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło 
c) nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło, jeżeli jest to dzień wolny od pracy 
 
27. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wznowienie postępowania z 
uwagi to, że strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu następuje: 
 
a) tylko na żądanie strony 
b) na żądanie strony albo z urzędu 
c) tylko z urzędu 
 
28. Zgodnie z Ordynacją podatkową, zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych 
w sprawach podatkowych ocenia się według: 
 
a) przepisów tej ustawy 
b) przepisów prawa cywilnego 
c) przepisów prawa cywilnego, jeżeli przepisy prawa podatkowego nie stanowią inaczej 
 
29. Zgodnie z Ordynacją podatkową, wydanie decyzji bez podstawy prawnej jest 
przesłanką: 
 
a) wznowienia postępowania 
a) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji 
c) stwierdzenia nieważności decyzji 
 
30. Zgodnie z Ordynacją podatkową, jeżeli decyzja ostateczna została wydana w wyniku 
przestępstwa: 
 
a) w sprawie zakończonej taką decyzją wznawia się postępowanie 
b) w sprawie zakończonej taką decyzją wznawia się postępowanie i uchyla się decyzję 

wydaną w wyniku przestępstwa 
c) stwierdza się nieważność takiej decyzji 
 
31. W myśl przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stawka podatku 
od sprzedaży nieruchomości wynosi: 
 
a)         2 % 
b)         4% 
c)         6 % 
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32. W myśl przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od 
czynności cywilnoprawnych nie podlega: 
 
a)         umowa dożywocia 
b)         ustanowienie hipoteki 
c)         sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł 
 
33. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie normuje: 
 
a) opłaty targowej 
b) opłaty miejscowej 
c) podatku od psów 
 
34. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, organem podatkowym właściwym 
w sprawach podatków i opłat unormowanych w tej ustawie jest: 
 
a) wójt 
b) naczelnik urzędu skarbowego 
c) rada gminy 
 
35. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, kadencja sejmiku województwa trwa: 
 
a) 3 lata 
b) 5 lat 
c) 6 lat 
 
36. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, za prawidłową gospodarkę finansową 
gminy odpowiada: 
 
a) wójt 
b) rada gminy 
c) regionalna izba obrachunkowa 
 



………………………………….. 
imię i nazwisko 
 
 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

0g-1121/2/19 
14 lutego 2019 r. 

 
 
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: 

Podatek od nieruchomości. 

 

Prawo administracyjne procesowe: 

Postępowanie zażaleniowe w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.  
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