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imię i nazwisko 
 
 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

nr Og-1121/16/18 
 

4 października 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, Sejm rozpatruje projekt ustawy w: 
 
a) dwóch czytaniach 
b) trzech czytaniach 
c) czterech czytaniach 
 
2. Zgodnie z Konstytucją, inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie co 

najmniej: 
 
a) 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu 
b) 500.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu 
c) 1.000.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu 
 
3. Zgodnie z Konstytucją, z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z 

Konstytucją nie może wystąpić: 
 
a) Marszałek Sejmu 
b) Prezes Rady Ministrów 
c) 30 posłów 
 
4. Zgodnie z Konstytucją, gwarantem ciągłości władzy państwowej jest (są): 
 
a) Prezydent Rzeczypospolitej 
b) Sejm 
c) Sejm i Senat 
 
5. Zgodnie z Konstytucją, Trybunał Konstytucyjny składa się z: 
 
a) 9 sędziów 
b) 12 sędziów 
c) 15 sędziów 
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6. Zgodnie z Konstytucją, Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje: 
 
a) Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
b) Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa 

Trybunału Konstytucyjnego 
c) Prezesa Trybunału Konstytucyjnego spośród kandydatów przedstawionych przez 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
 
7. Zgodnie z Konstytucją, Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez: 
 
a) Sejm za zgodą Senatu 
b) Senat za zgodą Sejmu 
c) Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Senatu 
 
8. Zgodnie z Konstytucją, jeżeli organ stanowiący samorządu terytorialnego 

rażąco narusza Konstytucję lub ustawy może zostać rozwiązany: 
 
a) przez Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
b) przez Prezesa Rady Ministrów 
c) przez wojewodę lub regionalną izbę obrachunkową 
 
9. Zgodnie z Konstytucją, granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie 

przechodzą w stan spoczynku określa: 
 
a) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
b) ustawa 
c) Konstytucja 
 
10. Zgodnie z Konstytucją, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje 

Prezydent Rzeczypospolitej na kadencję: 
 
a) pięcioletnią 
b) sześcioletnią 
c) dziewięcioletnią 
 
11.  Według ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kandydaturę na 

stanowisko asesora sądowego zgłasza się: 
 
a) prezesowi właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego 
b) Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego 
c) Krajowej Radzie Sądownictwa 
 
12.  Według ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, tworzy i znosi 

wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala ich siedziby i obszar 
właściwości: 

 
a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
c) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
 
13.  Według ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, szczegółowe 

zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom i asesorom sądowym oraz 
referendarzom sądowym i starszym referendarzom sądowym określa: 
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a) prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego 
b) kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego 
c) zgromadzenie ogólne wojewódzkiego sądu administracyjnego 
 
14. Według ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zgromadzenie 

ogólne wojewódzkiego sądu administracyjnego składa się z: 
 
a) sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego 
b) sędziów i asesorów wojewódzkiego sądu administracyjnego 
c) sędziów, asesorów, starszych referendarzy sądowych oraz referendarzy sądowych 

wojewódzkiego sądu administracyjnego 
 
15.  Według ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, liczbę stanowisk 

sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym ustala: 
 
a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w drodze rozporządzenia 
b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w drodze zarządzenia 
c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w drodze zarządzenia 
 
16. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 

trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy: 
 
a) na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego 
b) na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów 
c) na rozprawie w składzie jednego sędziego 
 
17. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości 
pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu: 

 
a) przewodniczący składu zarządza odroczenie posiedzenia 
b) sąd odracza posiedzenie 
b) sąd zawiesza postępowanie z urzędu 
 
18. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

zgłoszenie zdania odrębnego: 
 
a) podaje się do wiadomości 
b) podaje się do wiadomości, jeżeli członek składu orzekającego, który je zgłosił, wyraził 

na to zgodę 
c) nie jest podawane do wiadomości 
 
19. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie: 
 
a) siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku 
b) czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku  
c) trzydziestu dni od dnia ogłoszenia wyroku 
 
20. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść: 
 
a) wyłącznie na rozprawie 
b) wyłącznie na posiedzeniu niejawnym 
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c) na rozprawie lub na posiedzeniu niejawnym 
 
21. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

zasada, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub 
radcę prawnego, doznaje wyjątku, jeżeli skargę kasacyjną sporządza, będący 
stroną:  

 
a) doktor nauk prawnych 
b) radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  
c) referendarz sądowy 
 
22. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

strona, która nie wniosła skargi kasacyjnej, może wnieść do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie: 

 
a) siedmiu dni od doręczenia jej skargi kasacyjnej 
b) czternastu dni od doręczenia jej skargi kasacyjnej 
c) trzydziestu dni od doręczenia jej skargi kasacyjnej 
 
23. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

Naczelny Sąd Administracyjny w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej, 
uchylając zaskarżone orzeczenie, rozpoznaje skargę, jeżeli: 

 
a) uzna, że istota sprawy jest dostatecznie wyjaśniona 
b) nie ma naruszeń przepisów postępowania 
c) nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik 

sprawy 
 
24. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

postanowienie referendarza sądowego cofające prawo pomocy: 
 
a) nie podlega zaskarżeniu 
b) podlega zaskarżeniu w drodze złożenia sprzeciwu 
c)  podlega zaskarżeniu w drodze wniesienia zażalenia 
 
25. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia: 
 
a) jest zwolniona od opłat sądowych 
b) podlega opłacie stałej 
c) podlega opłaceniu wpisem stałym lub stosunkowym 
 
26. 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 
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27. 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 
 
28. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postanowienie o 

podjęciu zawieszonego postępowania i postanowienie odmawiające podjęcia 
zawieszonego postępowania: 

 
a)  podlegają zaskarżeniu na tych samych zasadach 
b) są postanowieniami, z których tylko pierwsze podlega zaskarżeniu 
c) są postanowieniami, z których tylko ostatnie podlega zaskarżeniu 
 
29. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji 

publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z 
aktami sprawy organowi odwoławczemu: 

 
a) niezwłocznie 
b) w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie 

wydał nowej decyzji 
c) w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie 

nie wydał nowej decyzji 
 
30. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zakaz wydania przez 

organ odwoławczy decyzji na niekorzyść strony odwołującej się: 
 
a) ma charakter bezwzględny 
b) ma charakter względny, gdyż podlega wyłączeniu, gdy zaskarżona decyzja rażąco 

narusza interes społeczny 
c) ma charakter względny, gdyż podlega wyłączeniu, gdy zaskarżona decyzja 

obarczona jest jedną z wad nakazujących stwierdzenie jej nieważności 
 
31. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w protokole 

przesłuchania osoby, która złożyła zeznanie w języku obcym: 
 
a) należy podać w przekładzie na język polski treść złożonego zeznania 
b) należy zamieścić treść złożonego zeznania zarówno w języku, jakim się posługiwała 

osoba przesłuchiwana, jak i jego przekład na język polski 
c) można ograniczyć się do zamieszczenia treści zeznania w przekładzie na język 

polski, jeżeli zgodę na to wyraził tłumacz obecny podczas przesłuchania 
 
32.  Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, za prawidłową gospodarkę 

finansową gminy odpowiada: 
 
a) wójt 
b) rada gminy 
c) regionalna izba obrachunkowa 
 
33. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, organem samorządu 

województwa nie jest: 
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a)  sejmik województwa 
b)  zarząd województwa 
c)  marszałek województwa 
 
34. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, za szkody wyrządzone przez wilki, rysie 

lub niedźwiedzie w pogłowiu zwierząt gospodarskich odpowiada: 
 
a) Skarb Państwa 
b) gmina, na której terenie wystąpiła szkoda 
c) powiat, na którego terenie wystąpiła szkoda 
 
35. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, niezarobkowe przewozy drogowe 

na potrzeby własne, traktowane jako pomocnicze w stosunku do podstawowej 
działalności gospodarczej, mogą być wykonywane przez przedsiębiorcę: 

 
a) po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę 

prowadzenia takich przewozów  
b) po udzieleniu licencji na prowadzenie takich przewozów 
c) po udzieleniu zezwolenia na prowadzenie takich przewozów 
 
36.  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 
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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 

Cofnięcie pozwolenia na broń palną. 
 
Prawo administracyjne procesowe 

Postępowanie odwoławcze w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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