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imię i nazwisko 
 
 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

Nr Og-1121/2/18 
(na zastępstwo) 

 
9 marca 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 Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa NSA powołuje Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję wynoszącą:  
a)  3 lata 
b)  4 lata  
c)  6 lat  
 
2. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wymiar sprawiedliwości w 
Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: 
a)  sądy powszechne i sądy administracyjne 
b)  Sąd najwyższy i sądy powszechne 
c)  Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe 
 
3. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, źródłem powszechnie 
obowiązującego prawa  Rzeczypospolitej Polskiej są: 
a) Konstytucja i ustawy 
b) Konstytucja, ustawy oraz rozporządzenia 
c) Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, a 

także akty prawa miejscowego (na obszarze działania organów, które je ustanowiły) 
 
4. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, budżet państwa jest uchwalany 
przez Sejm w formie 
a) obwieszczenia 
b) uchwały budżetowej 
c) ustawy budżetowej 
 
5. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Najwyższa Izba Kontroli podlega: 
a) Sejmowi 
b) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
c) Prezesowi Rady Ministrów 
 
6. W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sędziego 
wojewódzkiego sądu administracyjnego do pełnienia obowiązków sędziego w 
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Naczelnym Sądzie Administracyjnym może delegować:  
a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
b)  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  
c)  Minister Sprawiedliwości  

7. W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kadencja 
kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego trwa: 
a)  trzy lata 
b)  sześć lat 
c)  dziewięć lat 
 
8. W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, szczegółowy 
tryb wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów 
administracyjnych określa: 
a)  rozporządzenie Prezydenta RP  
b)  ustawa 
c)  zarządzenie Prezesa Rady Ministrów  
 
9. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Naczelny Sąd 
Administracyjny rozpoznaje sprawy dyscyplinarne: 
a) wyłącznie sędziów sądów administracyjnych  
b) sędziów sądów administracyjnych i asesorów sądowych  
c) sędziów sądów administracyjnych, asesorów sądowych, referendarzy sądowych i 

starszych referendarzy sądowych  
 
10. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Biurem 
Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego kieruje: 
a)  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
b) dyrektor  
c)  przewodniczący  
 
11. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli 
sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego, sąd ten: 
a) oddala skargę 
b) odrzuca skargę 
c) pozostawia skargę bez rozpatrzenia 
 
12. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się: 
a) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi 
b) za pośrednictwem organu wyższego stopnia wobec organu, którego działanie, 

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi 
c) bezpośrednio do sądu 
 
13. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
spóźnionym wnioskiem o przywrócenie terminu jest wniosek: 
a) złożony w terminie dłuższym niż siedem dni od czasu ustania przyczyny uchybienia 

terminu 
b) złożony w terminie dłuższym niż siedem dni od dnia upływu terminu 
c) złożony w terminie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia upływu terminu 
 
14. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie: 
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a) trzydziestu dni 
b) czternastu dni 
c) siedmiu dni  
 
15. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd 
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania: 
a) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę 
b) w sytuacji nieuzupełnienia braków formalnych skargi 
c) jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne 
 
16. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd 
zwraca stronie: 
a) na jej wniosek cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego 
b) na jej wniosek cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia 

złożenia odpowiedzi na skargę 
c) z urzędu cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia 

rozpoczęcia rozprawy 
 
17. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
stwierdzenie przez sąd, który uwzględnił skargę na bezczynność, czy bezczynność 
organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa następuje: 
a) na wniosek strony 
b) na wniosek strony, gdy nie sprzeciwił się temu organ w odpowiedzi na skargę 
c) z urzędu 
 
18. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli 
brak jest ustawowej podstawy wznowienia sąd skargę o wznowienie postępowania: 
a) oddala 
b) odrzuca 
c) pozostawia bez rozpoznania 
 
19. 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) stwierdzi, że zarzuty naruszenia przepisów postępowania nie zasługują na 

uwzględnienie 
c) stwierdzi, że nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny 

wpływ na wynik sprawy 
 
20. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podejmowane są w głosowaniu:  
a) jawnym zwykłą większością głosów 
b) tajnym zwykłą większością głosów 
c) tajnym bezwzględną większością głosów 
 
21. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organami wyższego 
stopnia w rozumieniu tego kodeksu w stosunku do organów jednostek samorządu 
terytorialnego są: 
a) samorządowe kolegia odwoławcze w każdym przypadku  
b) samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej 
c) właściwi w sprawie ministrowie 
 
22. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, o przywróceniu terminu do 
wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia: 
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a) organ administracji, który wydał zaskarżoną decyzję lub postanowienie 
b) organ administracji właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia 
c) sąd administracyjny  

23. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji 
publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej:  
a) podpisania  
b) doręczenia  
c)  podpisania lub doręczenia  
 
24. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, odmowa uzupełnienia 
decyzji administracyjnej następuje w formie:  
a) postanowienia 
b) decyzji  
c) adnotacji na oryginale decyzji uzupełnianej  
 
25. W  świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, strona może żądać 
uzupełnienia decyzji w zakresie:  
a) rozstrzygnięcia 
b) uzasadnienia faktycznego   
c) powołanej podstawy prawnej  
 
26. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od decyzji wydanej w 
pierwszej instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze służy:  
a) odwołanie  
b) sprzeciw 
c) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
 
27. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, odwołanie:  
a) wymaga szczegółowego uzasadnienia  
b) wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia decyzji stronie 
c)  wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który 

wydał decyzję 
 
28. W  świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, jeśli organ odwoławczy  
rozpoznający odwołanie uzna, że decyzja organu pierwszej instancji jest zgodna z 
prawem: 
a) oddala odwołanie 
b) utrzymuje decyzję organu pierwszej instancji w mocy 
c) zatwierdza decyzję organu pierwszej instancji 
 
29. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, odmowa wznowienia 
postępowania następuje w formie:  
a) decyzji  
b) postanowienia  
c) zawiadomienia  
 
30. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji 
publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: 
a) wydana została przez organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu 
b)  została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie 
c)   wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu 

31. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem gminy nie jest: 
a)         rada gminy 
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b)         zarząd gminy 
c)         wójt/ burmistrz/ prezydent miasta 
 
32. Zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, decyzję o nakazie rozbiórki obiektu 
budowlanego wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę wydaje: 
a) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 
b)  wójt 
c)  wojewoda 
 
33. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podstawą 
skreślenia zabytku z rejestru nie jest: 
a) wpisanie zabytku do gminnej ewidencji zabytków 
b) zniszczenie zabytku w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, 

artystycznej lub naukowej  
c) stwierdzenie, że wartość zabytku będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do 

rejestru nie została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych 
 
34. Zgodnie z ustawą – Prawo wodne, organem właściwym w sprawach 
gospodarowania wodami nie jest: 
a) dyrektor urzędu morskiego 
b) Prezes Wód Polskich 
c) Prezes Agencji Gospodarki Rzekami  
 
35. W świetle ustawy o drogach publicznych, zarządcą drogi krajowej nie jest:  
a)   Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
b) Generalny Inspektor Dróg Krajowych i Autostrad 
c)    drogowa spółka specjalnego przeznaczenia 

36. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów gmin wydających 
rozstrzygnięcia administracyjne na podstawie ustawy o ewidencji ludności jest: 
a) samorządowe kolegium odwoławcze  
b) wojewoda  
c) minister właściwy do spraw wewnętrznych 
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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 gminy. Organy gminy.  
 

Prawo administracyjne procesowe: 

Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego.  
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