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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

(na zastępstwo)  
nr Og-1121/7/17 

 
11 stycznia 2018 r. 

 
TEST 

 
 
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez oznaczenie kółkiem wybranej 
litery a), b), c). 
W każdym pytaniu występuje jedna prawidłowa odpowiedź. 
 
 
 
1.  Obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona w 
roku: 
 
a) 1990  
b)  1997 
c)  2001 
 
2.   W świetle Konstytucji, organem konstytucyjnym nie jest: 
 
a)  Rzecznik Praw Pacjenta  
b) Rzecznik Praw Obywatelskich  
c)   Najwyższa Izba Kontroli 
 
3.  W świetle Konstytucji, nie jest prawdą, że: 
 
a) samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej  
b)  jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną  
c)  województwo wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone 

dla innych jednostek samorządu terytorialnego 
 
4. W świetle Konstytucji, gwarantem ciągłości władzy państwowej jest: 
 
a)  Sejm  
b)  Senat 
c)  Prezydent RP  
 

5.  Zgodnie z Konstytucją, obywatelstwo polskie nadaje:  

a)  Prezydent RP 
b)  Prezes Rady Ministrów  
c)  wojewoda  
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6.  W świetle Konstytucji, mandat posła można łączyć z funkcją:  
 
a)  sędziego 
b)  prokuratora  
c)  członka Rady Ministrów  
 
7.  Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sędziów sądów 

administracyjnych powołuje: 
 
a)  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  
b)  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  
c)   Minister Sprawiedliwości  
 
8.   W świetle przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, do 

pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu 
administracyjnego może być powołany ten, kto ukończył: 

 
a)  25 lat życia  
b)  30 lat życia  
c)   35 lat życia  
 
9.  Siedzibą wojewódzkiego sądu administracyjnego nie jest miasto: 
 
a)  Katowice 
b Kielce 
c)  Kraków 
 
10.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła 
skargi: 

 
a) nie może być uczestnikiem postępowania sądowego 
b) jest uczestnikiem postępowania sądowego na prawach strony 
c) jest uczestnikiem postępowania sądowego na prawach strony, jeżeli wynik tego 

postępowania dotyczy jej interesu prawnego 
 
11.  Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego 
odrzucającego skargę z powodu wniesienia jej po upływie przewidzianego 
terminu przysługuje: 

 
a)  skarga kasacyjna 
b) zażalenie 
c)  wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 
 
12.  Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu 
administracyjnego wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w 
terminie:  

 
a)  30 dni od doręczenia postanowienia 
b)  14 dni od doręczenia postanowienia 
c)  7 dni od doręczenia postanowienia 
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13.  W świetle ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o 
wyłączeniu sędziego, co do zasady, rozstrzyga: 

 
a) prezes sądu administracyjnego, w którym sprawa się toczy 
c) sąd, w którym sprawa się toczy, w składzie trzech sędziów  
c) sąd wyznaczony przez Prezesa NSA w składzie jednego sędziego  
 
14.  W świetle ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

 jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku sąd:  
 
a)  zawiesza postępowanie  
b)  umarza postępowanie  
c)  odrzuca skargę  

15.  W świetle ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji sąd może wydać: 

 
a)  na wniosek  
b)  z urzędu 
c)  na wniosek i z urzędu  
 
16.  W świetle ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika w postępowaniu sądowym, doręczenia 

należy dokonać: 

a)  stronie  
b)  pełnomocnikowi  
c)  stronie i pełnomocnikowi  

17.  W świetle ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
warunkiem przywrócenia terminu do dokonania czynności w postępowaniu 
sądowym jest:  

 
a)  wniesienie wniosku  o przywrócenie terminu w ciągu czternastu dni od czasu ustania 

przyczyny uchybienia terminu  
b)  uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu 
c)  udowodnienie okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu 
 
18.  Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, z przebiegu posiedzenia jawnego spisuje się: 
 
a)  notatkę urzędową 
b)   sprawozdanie 
c)  protokół 
 
19. W świetle ustawy – 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, które mogły mieć istotny wpływ na wynik 

sprawy 
c)  zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego 
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20.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:  
   
a)   sprawa nie może być załatwiona ustnie  
b)   sprawa może być załatwiona ustnie, gdy wnosi o to strona  
c)   sprawa może być załatwiona ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis 

prawny nie stoi temu na przeszkodzie  
 
21.  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 
 
22. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organami wyższego 

stopnia w rozumieniu kodeksu w stosunku do wojewodów (jest) są:  
 
a)   właściwe samorządowe kolegia odwoławcze  
b)   właściwi w sprawie ministrowie  
c)   Prezes Rady Ministrów  
 
23.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, spór o właściwość 

między organem jednostki samorządu terytorialnego a ministrem właściwym do 
spraw administracji publicznej rozstrzyga:  

 
a)   sąd administracyjny  
b)   Prezes Rady Ministrów  
c)   Rada Ministrów 
 
24.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, strona, która ma 

miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie 
ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w 
Rzeczypospolitej Polskiej: 

 
a)   jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń  
b)   nie jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń  
c)   nie jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń 

pod warunkiem, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

 
25.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, datą wszczęcia 

postępowania na żądanie strony jest:  
 
a)   dzień nadania pisma zawierającego żądanie w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego  
b)   dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej  
c)   dzień doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu postępowania  
 
26.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od postanowienia o 

przywróceniu terminu:  
 
a)   przysługuje zażalenie  
b)   nie przysługuje zażalenie  
c)   nie przysługuje zażalenie, jeżeli przywrócenie terminu dotyczy wniesienia odwołania 

lub zażalenia  
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27.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, o przeprowadzeniu 

dowodu z biegłego:  
 
a)   strona powinna zostać zawiadomiona przynajmniej na siedem dni przed terminem i 

ma prawo brać udział w przeprowadzeniu tego dowodu  
b)   strona powinna zostać zawiadomiona przynajmniej na siedem dni przed terminem i 

ma prawo brać udział w przeprowadzeniu tego dowodu, jeżeli zgodę na to wyda 
biegły  

c)   strona powinna zostać zawiadomiona przed wydaniem decyzji w celu umożliwienia jej 
wypowiedzenia się co do tego dowodu  

 
28.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli przepis prawa 

uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ administracji 
publicznej, organ ten zajmuje stanowisko w drodze:  

 
a)   opinii  
b)   postanowienia  
c)   decyzji  
 
29.  Zgodnie z Kodeksem 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  
 
30.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,   podanie o wznowienie 

postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który: 
 
a)   wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji  
b)   wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji  
c)   jest właściwy do wydania postanowienia o wznowieniu postępowania  
 
31.  Zgodnie z Ordynacją podatkową, jeżeli orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji organ podatkowy:  
 
a)  wznawia postępowanie z urzędu  
b)   wznawia postępowanie na żądanie strony  
c)   stwierdza nieważność decyzji  
 
32.  W myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałę w sprawie 

wysokości stawek podatku od nieruchomości podejmuje: 
 
a) rada gminy 
b) rada powiatu 
c) sejmik województwa 
 
33.  Stosownie do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

udostępnienie informacji publicznej: 
 
a)  jest co do zasady odpłatne 
b)  następuje bez zbędnej zwłoki  
c)  nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom 
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34.  Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja 

celu publicznego jest, co do zasady, lokalizowana: 
 
a) wyłącznie na podstawie planu miejscowego  
b)  wyłącznie w drodze decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
c) na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
 
 
35.  Tzw. „zasada dobrego sąsiedztwa” jest zasadą wynikającą z przepisów: 
 
a)   ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
b)   ustawy - Prawo budowlane   
c)   ustawy o gospodarce nieruchomościami  
 
 
36.  Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, stroną w postępowaniu w sprawie 

pozwolenia na budowę jest:  
 
a)   wyłącznie inwestor  
b)  inwestor oraz właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością 

inwestora   
c)   inwestor oraz właściciele nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania 

obiektu 
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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: 

Zasady dostępu do informacji publicznej w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej.  

 

Prawo administracyjne procesowe: 

Wszczęcie postępowania administracyjnego w świetle przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  
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