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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 
 

Og-1121/13/19 
 

16 września 2019 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, przepisy Konstytucji stosuje się: 
 
a) pośrednio  
b) zawsze bezpośrednio  
c) bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej 
 
2.  Prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez sąd Konstytucja 

przyznaje: 
 
a) tylko obywatelom polskim    
b) tylko obywatelom polskim i obywatelom państw członkowskich UE  
c)  każdemu 
 
3.  Zgodnie z Konstytucją, źródłami powszechnie obowiązującego prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej nie są:  
 
a) rozporządzenia     
b) zarządzenia  
c)  akty prawa miejscowego  
 
4.  Prawo do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego 

Konstytucja gwarantuje:  
 
a) każdemu 
b) obywatelom polskim  
c)  obywatelom i cudzoziemcom korzystającym z prawa azylu  
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5.  Zgodnie z Konstytucją, Zgromadzenie Narodowe obradujące w pełnym składzie  
liczy łącznie: 

 
a) 440 parlamentarzystów  
b) 560 parlamentarzystów  
c) 640 parlamentarzystów  
 
6.  Zgodnie z Konstytucją, kontrolę nad działalnością Rady Ministrów sprawuje: 
 
a) Sejm  
b) Senat 
c) Prezydent 
 
7.  Zgodnie z Konstytucją, obywatelstwo polskie nadaje: 
 
a) Prezes Rady Ministrów  
b) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  
c) Prezydent 
 
8.  Zgodnie z Konstytucją, zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla 

innych jednostek samorządu terytorialnego wykonuje: 
 
a) gmina  
b) powiat  
c) województwo  
 
9.  Zgodnie z Konstytucją, Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany na:  
 
a) 4 lata 
b) 5 lat 
c) 6 lat 
 
10.  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 
 
11.  Ustrój sądów administracyjnych reguluje ustawa – Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych, która została uchwalona w roku: 
 
a) 1995 
b) 2002 
c) 2005 
 
12.   Wewnętrzną organizację wojewódzkich sądów administracyjnych określa 

regulamin ustalony przez: 

a)  Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  
b)  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
c)  Ministra Sprawiedliwości  
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13.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne nie 
obejmuje orzekania w sprawach: 

 
a)  skarg na akty prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej 
b)  wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi 
c) skarg na opinie zabezpieczające 
 
14.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, spory 

kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami 
administracji rządowej rozstrzyga: 

 
a) wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ 

jednostki samorządu terytorialnego 
b) Naczelny Sąd Administracyjny 
c)  wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ 

administracji rządowej 
 
15.  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 sądowe podlega zawieszeniu 
c)  postępowanie administracyjne podlega umorzeniu 
 
16.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  

jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który 
stwierdzi swą niewłaściwość: 

 
a)  przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu, a jeżeli właściwy w sprawie 

jest Naczelny Sąd Administracyjny, odrzuci skargę  
b)  przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu 
c)  zwróci skargę organowi administracji celem jej przekazania właściwemu sądowi 

administracyjnemu 
 
17.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, po 

upływie jakiego okresu od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest 
dopuszczalne tylko w przypadkach wyjątkowych: 

 
a)  trzech miesięcy 
b)  sześciu miesięcy 
c)  roku 
 
18.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

strona może zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku: 
 
a)  w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu 
b)  w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku, gdy wyroku nie doręcza się stronie  
c)  w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu, a gdy wyroku nie doręcza się 

stronie - w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku 
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19.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd 
jest związany wydanym wyrokiem: 

 
a)  zawsze od chwili podpisania jego sentencji 
b)  od chwili jego ogłoszenia, a jeżeli wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym  

- od podpisania sentencji wyroku 
c)  od chwili podpisania jego sentencji, a jeżeli sporządzono uzasadnienie wyroku, od chwili 

podpisania wyroku wraz z uzasadnieniem 
 
20.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

sprzeciw od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego wnosi się w terminie: 

 
a)  siedmiu dni 
b)  czternastu dni  
c)  trzydziestu dni  
 
21. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  

zażalenie nie przysługuje na postanowienie sądu: 
 
a)  o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania 
b)  o odrzuceniu wniosku o wyłączenie sądu 
c) o cofnięciu przyznania prawa pomocy  
 
22.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli 

sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego w przedmiocie prawa pomocy 
wniesiony przez adwokata nie zawiera uzasadnienia: 

 
a)  sąd odrzuci ten sprzeciw  
b)  przewodniczący wezwie do uzupełnienia tego braku w terminie siedmiu dni pod rygorem 

odrzucenia sprzeciwu przez sąd 
c)  przewodniczący wezwie do uzupełnienia tego braku w terminie siedmiu dni pod rygorem 

pozostawienia sprzeciwu bez rozpoznania 
 
23.  Zgodnie z Ordynacją podatkową, datą wszczęcia postępowania na żądanie strony 

jest, co do zasady, dzień: 
 
a) doręczenia żądania organowi podatkowemu 
b)  wydania przez organ postanowienia o wszczęciu postępowania 
c)  doręczenia stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania 
 
 
24.  W świetle Ordynacji podatkowej, wniosek o interpretację indywidualną prawa 

podatkowego może dotyczyć: 
 
a)  tylko zaistniałego stanu faktycznego 
b)  wyłącznie zdarzeń przyszłych 
c) zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych 
 
 
 

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(138)par(2)&cm=DOCUMENT
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25.  Zgodnie z Ordynacją podatkową, w kwestiach mniejszej wagi wynikających w toku 
postępowania organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli 
pełnomocnikiem jest: 

 
a) wstępny strony  
b) zstępny strony 
c)  małżonek strony 
 
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 Kodeksem postępowania administracyjnego, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. 
poz. 650) mogą być załatwiane sprawy:  

 
a) w których nie uczestniczą strony o spornych interesach 
b)  gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie 
c) gdy wymaga tego ważny interes publiczny 
 
29. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy w 

postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić nie później niż:  
 
a) w ciągu 7 dni od dnia wszczęcia postępowania 
b)  w ciągu 14 dni od dnia wszczęcia postępowania 
c)  w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania 
 
30.  Kodeks postępowania administracyjnego przewlekłość postępowania definiuje 

jako: 
 
a) niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach 

szczególnych 
b)  zwłokę w załatwieniu sprawy z przyczyn zależnych od organu 
c)  prowadzenie postępowania dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 
 
31.  W świetle ustawy o samorządzie gminnym, skarga na rozstrzygnięcie organu 

nadzorczego dotyczące uchwały rady gminy:  
 
a)  jest wolna od wpisu 
b)  objęta jest wpisem stosunkowym   
c) objęta jest wpisem stałym  

https://sip.lex.pl/#/document/16979921?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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32.  Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, powiat:   
 
a) może prowadzić działalności gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze 

użyteczności publicznej 
b)  wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 

odpowiedzialność 
c) nie ma osobowości prawnej  
 
33.  Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, organami samorządu województwa 

są:  
 
a) sejmik województwa i rada województwa  
b) sejmik województwa i zarząd województwa 
c)  zarząd województwa i rada województwa   
 
34.  Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości nie podlegają:  
 
a)  grunty  
b)  lasy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej  
c)  nieruchomości będące własnością państw obcych – pod warunkiem wzajemności  
 
35. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlega:  
 
a)  ustanowienie hipoteki  
b)  umowa dożywocia  
c)  sprzedaż walut obcych  
 
36.  Daninę solidarnościową regulują przepisy:  
 
a)  ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych  
b)  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  
c)  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  
 
 
 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16799844_art(2)_1?pit=2019-09-09
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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: 

Podatek od czynności cywilnoprawnych.  

 

Prawo administracyjne procesowe:  

Przywrócenie terminu w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.  
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