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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, władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do:

a)
b)
c)

Sejmu i Senatu
Prezydenta
Narodu

2.

Zgodnie z Konstytucją, własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i
tylko w zakresie, w jakim:

a)
b)
c)

nie narusza istoty prawa własności
nie sprzeciwia się zasadom współżycia społecznego
nie narusza porządku publicznego

3.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, stan klęski żywiołowej może
wprowadzić:

a)
b)
c)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Ministrów
Prezes Rady Ministrów

4.

Zgodnie z Konstytucją, pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z
Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od
odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy może przedstawić
Trybunałowi Konstytucyjnemu:

a)
b)
c)

wyłącznie sąd, od którego orzeczenia nie przysługuje żaden środek odwoławczy
wyłącznie Sąd Najwyższy
każdy sąd
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5.

Zgodnie z Konstytucją, Trybunał Konstytucyjny składa się z:

a)
b)
c)

10 sędziów
15 sędziów
25 sędziów

6.

Według Konstytucji, jednostki samorządu terytorialnego:

a)
b)
c)

mają prawo ustalania wysokości opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie
mają prawo ustalania wysokości opłat lokalnych bez ograniczeń
nie mają prawa ustalania wysokości opłat lokalnych

7.

W świetle Konstytucji, działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z
punktu widzenia:

a)
b)
c)

gospodarności
celowości
legalności

8.

Zgodnie z Konstytucją, wybory powszechne i bezpośrednie odbywają się:

a)
b)
c)

tylko do Sejmu
tylko do Sejmu i organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
do Sejmu i Senatu

9.

Zgodnie z Konstytucją, spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów
powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych do składu Krajowej
Rady Sądownictwa wybieranych jest:

a)
b)
c)

5 członków Rady
10 członków Rady
15 członków Rady

10.

Zgodnie z Konstytucją, projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć:

a)
b)
c)

co najmniej 500.000 obywateli
Rada Ministrów
co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów

11.

Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zasady biurowości
w sądach administracyjnych ustala:

a)
b)
c)

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Ministrów
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12.

Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, regulamin
wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego ustala:

a)
b)
c)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Ministrów
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

13.

Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, na stanowisko
starszego referendarza sądowego może być mianowany referendarz sądowy, który
zajmował stanowisko referendarza sądowego przez co najmniej:

a)
b)
c)

trzy lata
sześć lat
dziesięć lat

14.

Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kadencja kolegium
Naczelnego Sądu Administracyjnego trwa:

a)
b)
c)

trzy lata
pięć lat
sześć lat

15.

Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych liczbę stanowisk
sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym ustala:

a)
b)
c)

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

16.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
sposób tworzenia i przetwarzania akt spraw sądowoadministracyjnych określa w
drodze rozporządzenia:

a)
b)
c)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Ministrów
Minister Sprawiedliwości

17.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, każde
pismo strony powinno zawierać:

a)
b)
c)

oznaczenie przedmiotu sprawy
oznaczenie rodzaju pisma
sygnaturę akt

18.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w
przypadku niewywiązania się przez organ administracji z obowiązku przekazania
sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, sąd może orzec o
wymierzeniu organowi grzywny:

a)

na wniosek skarżącego
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b)
c)

na wniosek skarżącego albo uczestnika postępowania na prawach strony
na wniosek skarżącego albo z urzędu

19.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
pełnomocnictwo udzielone w formie dokumentu elektronicznego podpisuje się:

a)
b)
c)

tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym
tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
osobistym

20.

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)
b)
c)

postępowanie administracyjne podlega zawieszeniu
postępowanie sądowe podlega zawieszeniu
postępowanie administracyjne podlega zawieszeniu, chyba że w terminie 30 dni od
wniesienia skargi organ administracji zażąda zawieszenia postępowania sądowego

21.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
postępowanie mediacyjne może być przeprowadzone:

a)
b)
c)

tylko na wniosek skarżącego
tylko na wniosek skarżącego lub organu
na wniosek skarżącego lub organu, albo z urzędu

22.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
w przypadku zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron:

a)
b)
c)

żadne terminy nie biegną i zaczynają biec dalej od dnia podjęcia postępowania
żadne terminy nie biegną i zaczynają biec od początku od dnia podjęcia postępowania
wstrzymany jest tylko bieg terminów sądowych, które biegną dalej dopiero od dnia
podjęcia postępowania

23.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd
administracyjny:

a)
b)

zawsze jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną
co do zasady nie jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną,
jednakże przewidziano od tej zasady wyjątek
nigdy nie jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną

c)

podpisem

24.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
podczas głosowania nad orzeczeniem sędzia sprawozdawca głosuje:

a)
b)
c)

pierwszy
ostatni
według kolejności ustalonej przez przewodniczącego składu orzekającego
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25.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd
jest związany wyrokiem wydanym na posiedzeniu jawnym od chwili:

a)
b)
c)

podpisania wyroku wraz z uzasadnieniem
podpisania sentencji wyroku
ogłoszenia wyroku

26.

W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, od postanowienia organu
odwoławczego stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania
przysługuje:

a)
b)
c)

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
zażalenie do organu wyższej instancji
skarga do sądu administracyjnego

27.

W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, zasady rozstrzygania
wątpliwość co do treści normy prawnej na korzyść strony nie stosuje się:

a)
b)
c)

w żadnym przypadku
jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny
jeżeli przemawia za tym interes społeczny

28.

W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, do spraw załatwianych
milcząco nie ma zastosowania zasada:

a)
b)
c)

prawdy obiektywnej
swobodnej oceny dowodów
czynnego udziału strony w postępowaniu

29.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia
postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną organ wydaje:

a)
b)
c)

postanowienie o pozostawieniu wniosku o wszczęcie postępowania bez rozpoznania
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
postanowienie o umorzeniu postępowania

30.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, strona powinna być
zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków
przynajmniej na:

a)
b)
c)

3 dni przed terminem
7 dni przed terminem
14 dni przed terminem

31.

Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej, patent jest udzielany na:

a)
b)
c)

znak towarowy
wynalazek
wzór użytkowy
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32.

Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej, nowe i użyteczne rozwiązanie o
charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu
o trwałej postaci jest:

a)
b)
c)

wynalazkiem
wzorem użytkowym
wzorem przemysłowym

33.

Zgodnie z ustawą Prawo lotnicze, centralnym organem administracji rządowej
właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego jest:

a)
b)
c)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Infrastruktury

34.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, akty prawa miejscowego w formie
uchwały ustanawia:

a)
b)
c)

wójt (burmistrz, prezydent miasta)
zarząd gminy
rada gminy

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)
b)
c)

7 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu
14 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu
30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu

36.

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, organami właściwymi do
wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
są:

a)
b)
c)

marszałek województwa i samorządowe kolegium odwoławcze
marszałek województwa i wojewoda
wojewoda i samorządowe kolegium odwoławcze

6

…………………………………..
imię i nazwisko

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
Og-1121/12/19
27 czerwca 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:
Zakres działalności samorządu województwa. Organy samorządu województwa.

Prawo administracyjne procesowe:
Instytucja doręczenia w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

