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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

nr Og-1121/15/18 
(na zastępstwo) 

 
24 września 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, Rzeczpospolita Polska jest państwem: 
 
a) federacyjnym 
b) jednolitym 
c) związkowym 
 
2. Zgodnie z Konstytucją, władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy 

do: 
 
a) Narodu 
b) Sejmu i Senatu 
c) obywateli 

3.  Zgodnie z Konstytucją, obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa 

jest adresowany do: 

a) władzy wykonawczej 
b) organów samorządu terytorialnego 
c) organów władzy publicznej 
 
4.  W świetle Konstytucji, Sejm składa się z: 
 
a) 220 posłów 
b) 340 posłów 
c) 460 posłów 

5.  Według Konstytucji, uchwała Rady Ministrów: 
 
a) jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej 
b) ma charakter wewnętrzny i nieobowiązujący 
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c)  ma charakter wewnętrzny i obowiązuje jednostki organizacyjnie podległe Radzie 
Ministrów 

6.  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 przez Sejm bezwzględną większością głosów 

7.  Zgodnie z Konstytucją, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje 
Prezydent Rzeczypospolitej na kadencję: 

 
a) trzyletnią  
b) sześcioletnią 
c) dziewięcioletnią 

8.  Zgodnie z Konstytucją, w skład Krajowej Rady Sądownictwa nie wchodzi:  
 
a) Minister Sprawiedliwości 
b) osoba powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
c) osoba powołana przez Prezesa Rady Ministrów 

9.  W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sędziów 
sądów administracyjnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim 
powołuje: 

 
a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa 
b)  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
c)  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Sprawiedliwości 
 
10.  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 
 
11.  W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom wojewódzkiego 
sądu administracyjnego określa: 

 
a) prezes sądu  
b)  zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego 
c)  kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego 

12.  Według ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, oświadczenia o 
stanie majątkowym nie jest zobowiązany złożyć prezesowi wojewódzkiego sądu 
administracyjnego: 

 
a) asystent sędziego 
b) referendarz sądowy 
c) sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego 
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13.  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 
 
14.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

decyzja wydana na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego: 

 
a) nie podlega zaskarżeniu 
b) podlega zaskarżeniu w drodze wniesienia sprzeciwu 
c) podlega zaskarżeniu w drodze złożenia skargi 
 
15.  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 
 
16.  W myśl ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  do 

rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego 
obszarze właściwości: 

 
a) ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona 
b) ma miejsce zamieszkania osoba wnosząca skargę  
c) ma miejsce zameldowania osoba wnosząca skargę 

17.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
wniosek o wyłączenie sądu: 

 
a) jest niedopuszczalny 
b) jest dopuszczalny, chyba że dotyczy Naczelnego Sądu Administracyjnego 
c) jest dopuszczalny 
 
18.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, jeżeli skarga została wniesiona po upływie terminu do jej 
wniesienia, sąd skargę: 

 
a) odrzuca postanowieniem 
b) odrzuca wyrokiem 
c) odrzuca zarządzeniem 
 
19.   Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

mocodawca stawający jednocześnie z pełnomocnikiem oświadczenia tego 
pełnomocnika: 

 
a) może niezwłocznie odwołać  
b) nie może odwołać 
c) nie może odwołać, chyba że jednocześnie cofnie pełnomocnikowi udzielone 

pełnomocnictwo 
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20.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, jeżeli uzasadnienie wyroku zostało sporządzone na wniosek 
strony, która jest reprezentowana przez radcę prawnego, odpis wyroku z 
uzasadnieniem doręcza się: 

 
a) radcy prawnemu strony, która złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia oraz 

pozostałym stronom 
b) radcy prawnemu strony, która złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia 
c) stronie, która złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia 
 
21.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

 od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku przysługuje: 
 
a) skarga kasacyjna 
b) postanowienie 
c) skarga kasacyjna lub postanowienie 
 
22.   Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

prawo pomocy może być przyznane stronie: 
 
a)  na wniosek 
b)  z urzędu 
c)   na wniosek lub z urzędu 
 
23.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wymóg posługiwania 

się przez organ administracji publicznej możliwie najprostszymi środkami 
prowadzącymi do załatwienia sprawy: 

 
a) stanowi zasadę ogólną postępowania administracyjnego 
b) nie stanowi zasady ogólnej postępowania administracyjnego 
c) stanowi zasadę ogólną obowiązującą wyłącznie w postępowaniu w sprawie 

wydawania zaświadczeń 
 
24. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli postępowanie 

jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie 
przysługuje prawo do złożenia: 

 
a) sprzeciwu 
b) ponaglenia 
c) zarzutu 
 
25.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, pisma w toku 

postępowania osobom fizycznym mogą być doręczane: 
 
a) wyłącznie w ich miejscu zamieszkania 
b) w miejscu pracy 
c) wyłącznie w ich mieszkaniu lub miejscu pracy 
 
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 
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c) nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło, jeżeli jest to dzień wolny od 
pracy 

 
27.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, uzasadnienie faktyczne 

i prawne jest: 
 
a) elementem obligatoryjnym postanowienia 
b) elementem obligatoryjnym postanowienia, jeżeli służy na nie zażalenie 
c) elementem fakultatywnym postanowienia 
 
28. 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 
 
29. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wydanie decyzji bez 

podstawy prawnej jest przesłanką: 
 
a) wznowienia postępowania 
a) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji 
c) stwierdzenia nieważności decyzji 
 
30. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, odmowa wydania 

zaświadczenia następuje w drodze: 
 
a) postanowienia, na które służy zażalenie 
b) postanowienia, na które nie służy zażalenie 
c) zarządzenia, od którego służy sprzeciw 
 
31. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, kadencja rady gminy trwa: 
 
a) 3 lata 
b) 5 lat 
c) 6 lat 
 
32. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, wicestarosta: 
 
a) wchodzi w skład zarządu powiatu 
b) jest wybierany przez zarząd powiatu 
c) jest wybierany przez starostę na wniosek rady powiatu 
 
33.  Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, zaliczenie drogi do kategorii dróg 

gminnych następuje w drodze: 
 
a) zarządzenia wójta (burmistrza/prezydenta miasta) 
b) uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu 
c) uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa 
 
34.  Zgodnie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, wspólny numer alarmowy dla 

wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy to: 
 
a) 100 
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b) 110 
c) 112 
 
35.  Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, zezwolenie na usunięcie drzewa lub 

krzewu z terenu nieruchomości wydaje: 
 
a) wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
b) starosta 
c) dyrektor powiatowego urzędu ochrony przyrody 
 
36. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji, organem właściwym do wydania 

pozwolenia na broń jest: 
 
a) komendant wojewódzki Policji 
b) starosta 
c) wojewoda 
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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: 

Zakres działania i zadania powiatu. Organy powiatu.  
 

Prawo administracyjne procesowe: 

Instytucja zawieszenia postępowania administracyjnego. 
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