
imię i nazwisko 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

(na zastępstwo) 
nr Og-1121/8/18 

24 maja 2018 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, w Sejmie zasiada: 

a) 360 posłów 
b) 460 posłów 
c) 560 posłów 

2. Według Konstytucji, źródłem powszechnie obowiązującego prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej jest: 

a) rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
b) zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
c) uchwała Rady Ministrów 

3. 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 

4. Zgodnie z Konstytucją, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: 

a) są ostateczne 
b) są ostateczne, jeżeli zostały podjęte przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie 
c) mogą zostać uchylone w drodze uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy 

5. Zgodnie z Konstytucją, termin utraty mocy obowiązującej ustawy, określony 
przez Trybunał Konstytucyjny nie może przekroczyć: 

a) 1 miesiąca 
b) 3 miesięcy 
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c) 18 miesięcy 

6. Zgodnie z Konstytucją, ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu 
przekazuje: 

a) Prezydentowi Rzeczypospolitej 
b) Senatowi 
c) Rządowemu Centrum Legislacyjnemu 

7. Zgodnie z Konstytucją, Krajowa Rada Sądownictwa: 

a) stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów 
b) koordynuje i kontroluje prace sądów 
c) kieruje wykonaniem budżetów sądów 

8. W myśl przepisów ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, do 
pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego może być powołany ten, 
kto: 

a) ukończył 25 lat 
b) ukończył 30 lat 
c) ukończył 35 lat 

9. W myśl przepisów ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 
szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom wojewódzkiego 
sądu administracyjnego określa: 

a) przewodniczący wydziału 
b) zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego 
c) kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego 

10. Według ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, o podjęcie przez 
Naczelny Sąd Administracyjny uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których 
stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych 
może wystąpić: 

a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
b) Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego 
c) prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego 

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, 
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 

2 



13. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
pełnomocnikiem strony nie może być: 

a) wstępny 
b) rodzeństwo 
c) osoba pozostająca ze stroną we wspólnym pożyciu 

14. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 
sprawie swojego byłego małżonka do wyłączenia sędziego dochodzi: 

a) na jego wniosek, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać 
uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w tej sprawie 

b) na wniosek byłego małżonka 
c) z mocy samej ustawy 

15. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
wniosek o wyłączenie sądu: 

a) jest dopuszczalny 
b) jest dopuszczalny, jeżeli strona uprawdopodobni przyczynę wyłączenia sądu 
c) jest niedopuszczalny 

16. 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 

17. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu 
administracyjnego, skargę: 

a) sąd odrzuca postanowieniem 
b) sąd zwraca skarżącemu postanowieniem 
c) sąd odrzuca wyrokiem 

18. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
jeżeli cofnięcie przez skarżącego skargi spowodowałoby utrzymanie w mocy 
decyzji dotkniętej wadą nieważności: 

a) sąd uznaje cofnięcie skargi za niedopuszczalne 
b) sąd uznaje cofnięcie skargi za niedopuszczalne, chyba że szczególny interes 

skarżącego uzasadnia umorzenie postępowania 
c) sąd uznaje cofnięcie skargi za dopuszczalne, jeżeli nie sprzeciwi się temu organ, 

który wydał decyzję 

19. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, sąd administracyjny: 

a) może wydać orzeczenie na niekorzyść skarżącego 
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b) nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie 
prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności 

c) nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego 

20. 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 

21. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od 
pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej 
instancji pobiera się: 

a) opłatę kancelaryjną 
b) wpis stały 
c) wpis stosunkowy lub stały 

22. Kodeks postępowania administracyjnego postępowanie w sprawach 
wydawania zaświadczeń: 

a) reguluje 
b) reguluje wyłącznie w zakresie określenia właściwości organu rozpoznającego 

zażalenie od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia żądanej treści 
c) nie reguluje 

23 Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji 
publicznej od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie 
faktycznym i prawnym: 

a) nie może odstąpić 
b) nie może odstąpić bez uzasadnionej przyczyny 
c) przy załatwianiu spraw organ nigdy nie może kierować się utrwaloną praktyką ich 

rozstrzygania 

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 

25. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron o 
decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może 
nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, jeżeli: 

a) przepis szczególny tak stanowi 
b) takie zawiadomienie stron wynika z ważnego interesu publicznego 
c) na taką formę zawiadomienia wyraziły zgodę wszystkie strony biorące udział w 

postępowaniu 
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26. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, przesłuchanie strony 
przez organ administracji publicznej: 

a) nie jest środkiem dowodowym, gdyż strona może składać wyłącznie wyjaśnienia 
b) jest środkiem dowodowym, z którego organ może skorzystać w każdym przypadku 
c) jest środkiem dowodowym posiłkowym, gdyż przesłuchanie jest dopuszczalne tylko, 

gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały 
niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy 

27. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w toku postępowania 
odwoławczego: 

a) nie jest możliwe wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji 
b) organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe 

wykonanie decyzji 
c) organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe 

wykonanie decyzji, jeżeli zgodzi się na to organ, który ją wydał 

28. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wznowienie 
postępowania z uwagi to, że na 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 

29. 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 

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 świetle ustawy o samorządzie gminnym, organem (organami) nadzoru nad 
działalnością gminną jest /są: 

a) sejmik województwa 
b) minister właściwy do spraw administracji i Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
c) Prezes Rady Ministrów i wojewoda 

32. Według ustawy o samorządzie województwa, organem stanowiącym 
województwa jest: 

a) rada wojewódzka 
b) zarząd województwa 
c) sejmik wojewódzki 
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33. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, za zajęcie pasa drogowego wymierza 
się/pobiera się: 

a) grzywnę 
b) mandat 
c) opłatę 

34. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, wykonywanie robót 
konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia 
bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie stanowi: 

a) utrzymanie drogi 
b) ochronę drogi 
c) remont drogi 

35. W świetle ustawy o ochronie przyrody, organem ochrony przyrody nie jest: 

a) Szef Rady do Spraw Przyrody 
b) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
c) dyrektor parku narodowego 

36. W świetle ustawy o broni i amunicji, pozwolenie na broń wydaje: 

a) Komendant Wojewódzki Policji w drodze decyzji administracyjnej 
b) Komendant Główny Policji w drodze wpisu do rejestru 
c) minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze postanowienia 
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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: 

Postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń. 

Prawo administracyjne procesowe: 

Postępowanie odwoławcze w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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