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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

Nr Og-1121/1/18 
 

8 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, sędziowie w sprawowaniu 
swojego urzędu są niezawiśli i podlegają: 
a) tylko Konstytucji 
b) tylko Konstytucji oraz ustawom 
c)  wszystkim powszechnie obowiązującym źródłom prawa Rzeczpospolitej Polskiej 
 
2. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich jest 
powoływany: 
a) przez Senat 
b) przez Sejm 
c) przez Sejm za zgodą Senatu 
 
3. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprezes Rady Ministrów może 
pełnić funkcję: 
a) sekretarza stanu 
b) ministra 
c) członka Komitetu Stałego Rady Ministrów, nie będącego jego przewodniczącym 
 
4. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, granicę wieku, po osiągnięciu 
której sędziowie przechodzą w stan spoczynku określa: 
a) ustawa 
b) Konstytucja 
c) rozporządzenie wydawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
  
5. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ważność wyboru Prezydenta 
Rzeczypospolitej stwierdza: 
a) Sejm 
b) Sąd Najwyższy 
c) Państwowa Komisja Wyborcza 
 
6. W świetle przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, prezesa 
wojewódzkiego sądu administracyjnego powołuje:  
a)  Krajowa Rada Sądownictwa na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
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b)  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
c)  Prezydent na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 
7. W świetle ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zasady biurowości w 
sądach administracyjnych ustala: 
a)  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
b)  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  
c) prezes właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego 
 
8. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 
przypadku gdy jedna strona ma kilku pełnomocników sąd doręcza pismo: 
a) tylko jednemu z nich 
b) wszystkim pełnomocnikom 
c) bezpośrednio stronie 
 
9. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli 
skarżący cofnie skargę wniesioną do wojewódzkiego sądu administracyjnego to 
cofnięcie skargi: 
a) zawsze wiąże sąd 
b) nigdy nie wiąże sądu 
c) wiąże sąd, jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza 

ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności 
dotkniętych wadą nieważności 

 
10. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od 
decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego sprzeciw wnosi się: 
a) w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji, za pośrednictwem 

organu, którego decyzja jest przedmiotem sprzeciwu 
b) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji, za pośrednictwem 

organu, którego decyzja jest przedmiotem sprzeciwu 
c) do sądu, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji będącej 

przedmiotem sprzeciwu 
 
11. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie, wojewódzki sąd administracyjny 
nie jest uprawniony do: 
a) uchylenia decyzji lub postanowienia w części 
b) stwierdzenia nieważność decyzji lub postanowienia 
c) wznowienia postępowania administracyjnego w przypadku naruszenia prawa 

dającego podstawę do wznowienia postępowania 
 
12. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
zażalenie nie przysługuje na postanowienie, którego przedmiotem jest: 
a) odmowa sprostowania orzeczenia 
b) wyłączenie sędziego 
c) odrzucenie skargi kasacyjnej 
 
13. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
strona: 
a) nie może przytaczać nowego uzasadnienia podstaw kasacyjnych 
b) może przytaczać nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych, jeżeli dotyczy ono 

nieważności postępowania 
c) może przytaczać nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych 
 



3 
 

14. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
wniosek o przyznanie prawa pomocy, którego braków strona nie uzupełniła w 
zakreślonym terminie: 
a) podlega odrzuceniu 
b) podlega oddaleniu 
c) pozostawia się bez rozpoznania 
 
15. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie ma 
obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność 
organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie dotyczącej: 
a) choroby zawodowej 
b) dostępu do informacji publicznej 
c) realizacji inwestycji celu publicznego 
 
16. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
nieobecność pełnomocnika strony na rozprawie: 
a) nie wstrzymuje rozpoznania sprawy 
b) wstrzymuje rozpoznanie sprawy przed wojewódzkim sądem administracyjnym 
c) wstrzymuje rozpoznanie sprawy 
 
17. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wnosi się do 
sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie: 
a) roku od dnia jego uprawomocnienia się 
b_ dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się 
c) pięciu lat od dnia jego uprawomocnienia się 
 
18. W świetle Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z 
upływem: 
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności 

podatku 
b) 5 lat od upływu terminu płatności podatku 
c) 10 lat od upływu terminu płatności podatku 
 
19. Zgodnie z Ordynacją podatkową, zapłata podatku może nastąpić przez inną osobę 
niż podatnik będącą:  
a)  zstępnym podatnika 
b) osobą pozostającą z podatnikiem we wspólnym pożyciu  
c)   dłużnikiem podatnika, w przypadku gdy kwota podatku przekracza 5000 zł 

20. W świetle Ordynacji podatkowej, wniosek o interpretację indywidualną prawa 
podatkowego może dotyczyć: 
a)  tylko zaistniałego stanu faktycznego 
b)  wyłącznie zdarzeń przyszłych 
c) zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych 
 
21. Zgodnie z Ordynacją podatkową, księgi podatkowe uznaje się za rzetelne jeśli:  
a) prowadzone są zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów 
b) dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty 
c)   dokonywane w nich zapisy są spójne i kompletne  
 
22. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, właściwość miejscową 
organu administracji publicznej w sprawach innych niż dotyczących nieruchomości 
oraz prowadzenia zakładu pracy ustala się w pierwszej kolejności według: 
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a) miejsca pobytu strony  
b) miejsca zamieszkania strony 
c) miejsca zameldowania strony 
 
23. W  świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, od postanowienia organu 
odwoławczego stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania 
przysługuje: 
a)  wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
b)  zażalenie do organu wyższej instancji 
c)  skarga do sądu administracyjnego. 
 
24. 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 
 
25. W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, strona może żądać wydania 
jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów: 
a)   o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony 
b)  za zgodą pozostałych stron  
c)  także z akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności "tajne" lub 

"ściśle tajne" 

26. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w razie, gdy wykonanie 
decyzji wywołałoby czyn zagrożony karą, organ powinien: 
a)         stwierdzić nieważność decyzji 
b)         stwierdzić wygaśnięcie decyzji 
c)         uchylić decyzję w wyniku wznowienia postępowania 
 
27. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, decyzja, w stosunku do 
której może być wniesiona skarga do sądu administracyjnego: 
a) zawiera pouczenie o wysokości wpisu od skargi, jeżeli ma on charakter stały 
b) zawiera pouczenie o wysokości wpisu od skargi, jeżeli ma on charakter stały lub 

stosunkowy  
c)  nie zawiera pouczenia o wysokości wpisu od skargi   
 
28. W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, oświadczenie o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania:  
a)   może złożyć tylko ta strona, na której wniosek wszczęto postępowanie  
b)   może zostać złożone w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania  
c)   może zostać złożone w każdym czasie po wszczęciu postępowania 
 
29. W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązek organu 
wskazania przy informowaniu strony o możliwości wypowiedzenia się co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przesłanek zależnych od 
strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co 
może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony, aktualizuje się w 
postępowaniu: 
a) wszczętym na wniosek strony 
b) wszczętym z urzędu  
c) wszczętym na wniosek lub z urzędu 
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30. W świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie jest prawdą, 
że: 

a) w określonych przypadkach decyzja nie może być ogłoszona ustnie  
b) rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu 
c) można odstąpić od uzasadnienia decyzji wydanych na skutek odwołania 
 
31. Zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, przed dokonaniem zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego właściciel powinien: 
a)  uzyskać pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
b) dokonać jego zgłoszenia  
c) dokonać jego zgłoszenia, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych, objętych 
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę 

 
32. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, warunki zajęcia pasa drogowego drogi 
krajowej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i 
ochroną dróg określa:  
a) minister właściwy do spraw transportu w drodze zarządzenia 
b) minister właściwy do spraw transportu w drodze postanowienia  
c)  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w drodze decyzji administracyjnej 
 
33. W świetle ustawy o ewidencji ludności, dane jednostkowe z rejestru PESEL na 
wniosek osoby posiadającej w tym interes prawny udostępnia: 
a) starosta  
b) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
c) minister właściwy do spraw wewnętrznych 
 
34. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wykonywanie robót 
budowlanych w otoczeniu zabytku wymaga: 
a) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 
b) zgłoszenia zamiaru wykonania robót wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków 
c) zgłoszenia zamiaru wykonania robót wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, jeżeli 

mogą one doprowadzić do przemieszczenia zabytku nieruchomego 
 
35. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w przypadku złożenia przez organ 
gminy skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, sąd administracyjny wyznacza rozprawę 
nie później niż:  
a)  w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu 
b)  w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu 
c)  w ciągu 60 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu 
 
36. Zgodnie z ustawą – Prawo wodne, operat wodnoprawny: 
a) jest podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego 
b) zastępuje pozwolenie wodnoprawne 
c) zastępuje ocenę wodnoprawną 
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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 i sposób ochrony zabytków w świetle przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
 

Prawo administracyjne procesowe: 

Instytucja milczącego załatwienia sprawy w Kodeksie postępowania administracyjnego.  
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