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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

nr Og-1121/11/18 
 

10 lipca 2018 r. 
 

 
TEST 

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

1. Według Konstytucji, władza zwierzchnia należy do: 
 
a) ogółu obywateli 
b)  Narodu 
c)  społeczeństwa 
 
2. Konstytucja stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest: 
 
a) demokratycznym państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości 

społecznej 
b) demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości 

społecznej 
c) demokratycznym państwem przestrzegającym prawa i urzeczywistniającym zasady 

sprawiedliwości społecznej 

3. Zgodnie z Konstytucją, Sejm rozpatruje projekt ustawy w: 
 
a) jednym czytaniu 
b) dwóch czytaniach 
c) trzech czytaniach 

4.  Według Konstytucji, ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza: 
 
a) Naczelny Sąd Administracyjny 
b) Sąd Najwyższy 
c) Państwowa Komisja Wyborcza 

5. Zgodnie z Konstytucją, najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej jest: 

 
a) Prezydent Rzeczypospolitej 
b) Szef Sztabu Generalnego 
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c) Minister Obrony Narodowej 

6. Zgodnie z Konstytucją, Naczelny Sąd Administracyjny: 
 
a) sprawuje kontrolę działania administracji publicznej 
b)  orzeka o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych 
c) stwierdza ważność wyborów do Sejmu i Senatu 

7. 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 
 
8. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, wydziały w 

wojewódzkim sądzie administracyjnym tworzy i znosi: 
 
a)  prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego 
b) kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego 
c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 
9. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, w Naczelnym 

Sądzie Administracyjnym działa: 
 
a) Biuro Orzecznictwa 
b) Biuro Studiów 
c) Biuro Studiów i Analiz 
 
10. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, prezesa i 

wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym powołuje: 
 
a) Prezydent Rzeczypospolitej 
b) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
c) Krajowa Rada Sądownictwa 
 
11. 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 
 
12. 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 
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13. W świetle ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
Rzecznik Praw Obywatelskich: 

 
a)  może wziąć udział na prawach strony w każdym toczącym się postępowaniu  
b)  może wnieść skargę w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia stronie 

rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie 
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności 
uzasadniającej wniesienie skargi 

c)  nie jest zwolniony z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych  

14. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia sąd: 

 
a) odrzuca 
b) oddala 
c) pozostawia bez rozpoznania 

15. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
wojewódzki sąd administracyjny może przeprowadzić dowody uzupełniające z: 

 
a)  dokumentów  
b)  zeznań świadków 
c)  zeznań stron 
 
16. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

sąd rozpoznaje sprzeciw od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 Kodeksu 
postępowania administracyjnego na: 

 
a) rozprawie 
b) rozprawie, gdy zażąda tego strona 
c) posiedzeniu niejawnym 
 
17. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, podlega niezwłocznie publicznemu 
udostępnieniu w sekretariacie sądu, przez okres: 

 
a) siedmiu dni 
b) czternastu dni 
c) trzydziestu dni 
 
18.  Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 

przypadku wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 
postępowania przez organ, określenie przez sąd, czy stwierdzona bezczynność 
organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym 
naruszeniem prawa: 

 
a) jest fakultatywnym elementem wyroku 
b) jest obligatoryjnym elementem wyroku 
c) jest obligatoryjnym elementem wyroku, gdy strona zawarła takie żądanie w skardze 
 
19.  Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

referendarz sądowy nie może wydać: 
 
a)  postanowienia stwierdzającego prawomocność orzeczenia wojewódzkiego sądu 

administracyjnego 
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b) zarządzenia o pozostawieniu wniosku o prawo pomocy bez rozpoznania 
c)  postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu 

20. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, osoba fizyczna 
nieposiadająca zdolności do czynności prawnych: 

 
a) nie może być stroną postępowania 
b) nie może być stroną postępowania, jeżeli sprawa dotyczy praw zbywalnych tej osoby 
c) może być stroną postępowania, która działa przez swych ustawowych przedstawicieli 

21. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku 
przewlekłego prowadzenia postępowania strona może wystąpić do organu 
wyższego stopnia z: 

 
a) zażaleniem 
b) odwołaniem 
c) ponagleniem 

22. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu 
przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa 
się: 

 
a) ten dzień 
b) najbliższy następny dzień 
c) najbliższy następny dzień powszedni 
 
23. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w razie śmierci 

przedstawiciela ustawowego strony postępowanie: 
 
a)  podlega umorzeniu 
b) podlega zawieszeniu na wniosek strony 
c) podlega zawieszeniu z urzędu 
 
24. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wniesienie odwołania z 

uchybieniem terminu skutkuje wydaniem przez organ odwoławczy 
postanowienia: 

 
a) o odrzuceniu odwołania 
b) o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania 
c) o niedopuszczalności odwołania 
 
25. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wznowienie 

postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną następuje w drodze: 
 
a) postanowienia, na które służy zażalenie 
b) postanowienia, na które nie służy zażalenie 
c) decyzji 
 
26. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, przesłanką 

stwierdzenia nieważności decyzji jest: 
 
a) wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości 
b) wydanie decyzji w wyniku przestępstwa 
c) wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu 
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27. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, termin jednego 
miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej 
podstawę do wznowienia postępowania: 

 
a) nie podlega przywróceniu 
b) może podlegać przywróceniu na ogólnych zasadach 
c) może podlegać przywróceniu z wyjątkowych powodów 
 
28. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postępowanie w 

sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się: 
 
a) wyłącznie na żądanie strony 
b) na żądanie strony lub z urzędu 
c) na żądanie strony lub z urzędu w przypadku decyzji, na podstawie której strona nie 

nabyła prawa 
 
29. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wznowienie 

postępowania w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności 
aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na 
podstawie, którego została wydana decyzja następuje: 

 
a) z urzędu lub na żądanie strony 
b) z urzędu 
c) wyłącznie na żądanie strony 
 
30. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, niewykonalność decyzji 

w dniu jej wydania, która ma charakter trwały, stanowi podstawę: 
 
a) wygaśnięcia decyzji ostatecznej 
b) wznowienia postępowania 
c) stwierdzenia nieważności decyzji 
 
31. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, nie stwierdza się 

nieważności decyzji wydanej z naruszeniem przepisów o właściwości, jeżeli od 
dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło: 

 
a) trzy lata 
b) pięć lat 
c) dziesięć lat 
 
32. Zgodnie z ustawą o samorządzie wojewódzkim, skład zarządu województwa 

liczy: 
 
a) 3 osoby 
b) 5 osób 
c) 8 osób 
 
33. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji, imienny dokument potwierdzający 

uprawnienie do posiadania broni palnej, wydany przez właściwy organ państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, umożliwiający legalne posiadanie i używanie 
broni palnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej to: 

 
a) Paszport broni palnej 
b) Europejski paszport broni palnej 
c) Europejska karta broni palnej 
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34. W świetle ustawy o ochronie przyrody, ustanowienie pomnika przyrody 
następuje w drodze: 

 
a) zarządzenia ministra właściwego do spraw środowiska  
b) decyzji ministra właściwego do spraw środowiska  
c) uchwały rady gminy 
 
35. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, zmiana granic parku narodowego 

następuje w drodze: 
 
a) rozporządzenia Rady Ministrów 
b) decyzji ministra właściwego do spraw środowiska  
c) zarządzenia ministra właściwego do spraw środowiska  
 
36. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, podział dróg publicznych na drogi 

krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne ze względu na 
funkcje tychże dróg w sieci drogowej określa ich: 

 
a) rodzaje 
b) klasy 
c) kategorie 
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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: 

Formy ochrony przyrody w ustawie o ochronie przyrody. 

 

Prawo administracyjne procesowe: 

Decyzja administracyjna w ujęciu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.  
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