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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

nr Og-1121/10/18 
(na zastępstwo) 

 
27 czerwca 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, rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w: 
 
a) Konstytucji 
b) ustawach 
c) zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

2. Zgodnie z Konstytucją, Prezydent Rzeczpospolitej jest wybierany na kadencję: 
 
a) trzyletnią  
b) pięcioletnią 
c) sześcioletnią 
 
3. Zgodnie z Konstytucją, w Trybunale Konstytucyjnym zasiada: 
 
a) 9 sędziów 
b) 12 sędziów 
c) 15 sędziów 

4. Zgodnie z Konstytucją, inicjatywa ustawodawcza nie przysługuje: 
 
a) posłom 
b) Prezydentowi Rzeczpospolitej  
c) ministrowi 
 
5. Zgodnie z Konstytucją, spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi  

konstytucyjnymi organami państwa rozstrzyga:  
 
a) Sąd Najwyższy 
b)  Naczelny Sąd Administracyjny 
c)  Trybunał Konstytucyjny  



2 
 

6.  Według ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, do pełnienia 
urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego może 
być powołana osoba, która ukończyła: 

 
a) 30 lat 
b) 35 lat 
c) 40 lat 
 
7.  Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, asesorów 

sądowych do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego powołuje: 
 
a) Minister Sprawiedliwości na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa 
b) Krajowa Rada Sądownictwa na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
c) Prezydent Rzeczpospolitej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa 
 
8.  Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zwierzchni 

nadzór nad działalnością administracyjną sądów administracyjnych sprawuje: 
 
a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
b) Minister Sprawiedliwości  
c) Krajowa Rada Sądownictwa  
 
9. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, tworzenie i 

ustalania siedziby  wojewódzkiego sądu administracyjnego następuje w formie: 
 
a) rozporządzenia 
b) zarządzenia 
c) obwieszczenia 

10.  Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sprawy z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego i gospodarki wodnej, pozostają w 
Naczelnym Sądzie Administracyjnym we właściwości: 

 
a) Izby Administracyjnej 
b) Izby Administracji i Spraw Środowiska 
c) Izby Ogólnoadministracyjnej 

11.  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 
 
12.  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 
 
13.  Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła 
skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, 
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jest: 
 
a) stroną postępowania 
b) uczestnikiem postępowania 
c) interwenientem 
 
14. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał 
decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść 
skargę na tę decyzję: 

 
a) bez skorzystania z tego prawa 
b) dopiero po wydaniu decyzji rozpoznającej  wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
c) dopiero po doręczeniu decyzji rozpoznającej wniosek o ponowne rozpatrzenie 
 sprawy 
 
15. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

organ zobowiązany jest przekazać skargę sądowi wraz z kompletnymi i 
uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie: 

 
a) siedmiu dni od dnia jej otrzymania 
b) czternastu dni od dnia jej otrzymania 
c) trzydziestu dni od dnia jej otrzymania 
 
16.  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 
 
17.  Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym, jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej, orzeka w składzie: 

 
a) jednego sędziego 
b) dwóch sędziów 
c) trzech sędziów 
 
18.  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 
 
19.  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 
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c) wpis stosunkowy lub stały 

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, za datę wszczęcia 

postępowania na żądanie strony należy uznać dzień: 
 
a) doręczenia żądania organowi administracji publicznej 
b) wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania 
c) doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania 
 
22.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, gdy postępowanie stało 

się bezprzedmiotowe organ administracji publicznej: 
 
a)  umarza postępowanie 
b) pozostawia podanie o wszczęcie postępowania bez rozpoznania 
c) zawiesza postępowanie  
 
23.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od postanowienia o 

stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania służy: 
 
a) zażalenie 
b) odwołanie 
c) skarga do sądu administracyjnego 
 
24.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli w toku 

postępowania jest przeprowadzana mediacja, mediatorem: 
 
a) jest pracownik organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie 

w sprawie 
b) może być pracownik organu administracji publicznej, przed którym toczy się 

postępowanie w sprawie w przypadku, gdy jest wpisany na listę stałych mediatorów 
lub do wykazu osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego 

c) nie może być pracownik organu administracji publicznej, przed którym toczy się 
postępowanie w sprawie 

 
25.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od decyzji wydanej w 

pierwszej instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze służy: 
 
a) odwołanie 
b) skarga do sądu administracyjnego 
c) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
 
26.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku gdy 

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją aktu 
normatywnego, na podstawie którego wydana została decyzja, strona może 
żądać: 

 
a) wznowienia postępowania 
b) stwierdzenia nieważności tej decyzji 
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c) stwierdzenia wygaśnięcia tej decyzji 
 
27.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji 

publicznej stwierdza nieważność decyzji, jeżeli: 
 
a) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu zakończonym wydaniem 

tej decyzji 
b) decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter 

trwały 
c) decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego 

warunku, a strona nie dopełniła tego warunku 
 
28.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wznowienie 

postępowania następuje w drodze: 
 
a) postanowienia, na które służy zażalenie 
b) postanowienia, na które nie służy zażalenie 
c) decyzji 
 
29.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, odmowa wszczęcia 

postępowania w sprawie nieważności decyzji następuje w drodze: 
 
a) postanowienia 
b) decyzji 
c) zawiadomienia 
 
30.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wydanie decyzji z 

naruszeniem przepisów o właściwości jest przesłanką: 
 
a) wznowienia postępowania 
b) stwierdzenia nieważności decyzji 
c) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji 
 
31.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, podanie o wznowienie 

postępowania wnosi się w terminie: 
 
a) 14 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę 

do wznowienia postępowania 
b) 1 miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej 

podstawę do wznowienia postępowania 
c) 1 roku od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę 

do wznowienia postępowania 
 
32. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu jest wybierany 

przez: 
 
a) radę powiatu 
b) starostę 
c) wojewodę 
 
33. Według ustawy o samorządzie województwa, organem stanowiącym 

województwa jest: 
 
a) rada wojewódzka 
b) zarząd województwa 
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c) sejmik wojewódzki 

34. W świetle ustawy o ochronie przyrody, obszar wyróżniający się szczególnymi 
wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i 
edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie 
podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe odpowiada definicji: 

 
a) parku narodowego 
b) parku krajobrazowego 
c) rezerwatu przyrody 
 
35. Zgodnie z ustawą – Prawo pocztowe, operator wyznaczony jest wybierany w 

drodze decyzji: 
 
a) Prezesa UKE 
b) ministra właściwego do spraw łączności 
c) Prezesa Rady Ministrów 

36. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji, osoba ubiegająca się o wydanie 
pozwolenia na broń nie jest zobowiązana do poddania się badaniu: 

 
a) lekarskiemu 
b) motorycznemu 
c) psychologicznemu 
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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: 

Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę. 

 

Prawo administracyjne procesowe: 

Postępowanie zażaleniowe w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.  
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