
 

 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO  

nr Og-1121/1/17 

15 marca 2017 r. 

TEST 

Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez oznaczenie kółkiem wybranej 

litery a), b), c). 

W każdym pytaniu występuje jedna prawidłowa odpowiedź. 

1. Radzie Ministrów wotum zaufania udziela: 

a) Prezydent Rzeczypospolitej 

b) Sejm 

c) Zgromadzenie Narodowe 

2. Zgodnie z Konstytucją, spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi 

organami państwa rozstrzyga: 

a) Sąd Najwyższy 

b) Naczelny Sąd Administracyjny 

c) Trybunał Konstytucyjny 

3. Zgodnie z Konstytucją, Senat składa się ze: 

a) 100 senatorów 

b) 300 senatorów 

c) 460 senatorów 

4. Zgodnie z Konstytucją, przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest: 

a) starosta 

b) wojewoda 

c) regionalna izba obrachunkowa 

5. Zgodnie z Konstytucją, Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym: 

a) Prezydenta Rzeczypospolitej 

b) Marszałka Sejmu 
c) Rady Ministrów 

6. Zgodnie z Konstytucją, kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa: 

a) 3 lata 

b) 4 lata 

c) 5 lat 
  



 

 

7. Zgodnie z Konstytucją, pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z 

Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi 

na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy może przedstawić Trybunałowi 
Konstytucyjnemu: 

a) każdy sąd 
b) wyłącznie sąd, od którego orzeczenia nie przysługuje żaden środek odwoławczy 
c) wyłącznie Sąd Najwyższy lub Naczelny Sąd Administracyjny 

8. Zgodnie z Konstytucją, Przewodniczącym Trybunału Stanu jest: 

a) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 

b) Marszałek Sejmu 

c) najstarszy wiekiem poseł 

9. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sędziów sądów 

administracyjnych powołuje: 

a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sadownictwa 
b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

10. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, liczbę sędziów w 
wojewódzkim sądzie administracyjnym ustala: 

a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

b) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

c) prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego 

11. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
wojewódzki sąd administracyjny: 

a) rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany powołana w skardze podstawą 

prawną 
b) jest związany zarzutami skargi oraz powołaną w niej podstawą prawną 
c) wszystkie wyroki uzasadnia z urzędu 

12. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli 
skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków 
formalnych, przewodniczący wzywa stronę ojej uzupełnienie pod rygorem: 

a) zwrotu skargi 

b) pozostawienia skargi bez rozpoznania 

c) odrzucenia skargi 

13. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od wyroku 

wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje: 

a) odwołanie 

b) skarga kasacyjna 

c) apelacja 

14. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
  



 

 

Naczelny Sąd Administracyjny: 

a) może przeprowadzić dowód uzupełniający z dokumentów 

b) może przeprowadzić dowód z zeznań świadków 

c) może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii 

15. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pismo z 

wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w ciągu: 

a) siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu 

b) czternastu dni od dnia, w którym czynność spóźniona miała zostać dokonana 

c) trzydziestu dni od dnia, w którym czynność spóźniona miała zostać dokonana 

16. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 
postępowaniu sądowoadministracyjnym przymus adwokacki nie obowiązuje przy: 

a) sporządzeniu skargi 

b) sporządzeniu skargi kasacyjnej 

c) sporządzeniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej 

17. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sentencję 
wyroku podpisuje: 

a) przewodniczący składu 
b) cały skład sadu 
c) cały skład sądu z wyjątkiem członka składu orzekającego, który zgłosił zdanie odrębne 

18. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w przypadku 

wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia 

nieważności aktu lub wznowienia postępowania: 

a) postępowanie sadowe podlega zawieszeniu 

b) postępowanie sądowe podlega umorzeniu 
c) skarga podlega odrzuceniu 

19. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, decyzje ostateczne to decyzje: 

a) od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy 

b) od których skargę oddalił sąd administracyjny 
c) od których skargę prawomocnie oddalił sąd administracyjny 

20. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w 
stosunku do wojewodów są: 

a) samorządowe kolegia odwoławcze 
b) właściwi w sprawie ministrowie 
c) Prezes Rady Ministrów 

21. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy szczególnie 

skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu: 

a)  14 dni 
  



 

 

b) miesiąca 
c) dwóch miesięcy 

22. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, gdy strona działa w 
postępowaniu przez przedstawiciela, pisma doręcza się: 

a) stronie 
b) temu przedstawicielowi 
c) zarówno stronie, jak i jej przedstawicielowi 

23. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli odwołanie jest wnoszone 

przez stronę ustanie organ: 

a) odmawia przyjęcia odwołania w takiej formie postanowieniem 

b) sporządza protokół przyjęcia wniesionego ustnie odwołania 
c) wzywa odwołującego się do złożenia odwołania w formie pisemnej 

24. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, gdy w sprawie wymagane są 
wiadomości specjalne, organ administracji publicznej: 

a) może zwrócić się do biegłego (biegłych) o wydanie opinii 
b) może zwrócić się do organu wyższego stopnia o wyjaśnienie wątpliwości co do konieczności 

zwrócenia się do biegłego (biegłych) o wydanie opinii 
c) wzywa stronę do przedstawienia opinii przygotowanej przez biegłego (biegłych) na wniosek 

strony 

25. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, gdy postępowanie stało się 
bezprzedmiotowe organ umarza postępowanie: 

a) w formie niezaskarżalnego postanowienia 

b) w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie 

c) w formie decyzji 

26. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wniesienie odwołania z 
uchybieniem terminu skutkuje wydaniem przez organ odwoławczy: 

a) postanowienia o odrzuceniu odwołania 
b) postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania 
c) postanowienia o niedopuszczalności odwołania 

27. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, na postanowienie odmawiające 
wznowienia postępowania przysługuje: 

a) zażalenie 

b) odwołanie 

c) skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego 

28. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, gdy decyzja została skierowana 
do osoby niebędącej stroną w sprawie, osoba ta może wystąpić z żądaniem: 

a) stwierdzenia bezprzedmiotowości decyzji 

b) stwierdzenia nieważności decyzji 

c) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji 
  



 

 

29. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od decyzji ostatecznej służy 

prokuratorowi prawo wniesienia: 

a) odwołania 

b) sprzeciwu 
c) podania o wznowienie postępowania 

30. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, organem stanowiącym i kontrolnym 
powiatu jest: 

a) rada powiatu 

b) starosta 

c) rada sołecka 

31. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu 

nadzorczego dotyczące uchwały rady gminy: 

a) uprawniona jest rada gminy 
b) uprawniony jest każdy, kto ma w tym interes prawny 
c) uprawniony jest każdy, kogo interes prawny został naruszony rozstrzygnięciem nadzorczym 

32. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podstawę opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości w przypadku budynku stanowi: 

a) jego powierzchnia zabudowy 

b) jego powierzchnia użytkowa 

c) jego wartość 

33. Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, legalny i nieprzerwany pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 5 lat jest jedną z podstaw: 

a) wydania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

b) udzielenia cudzoziemcowi azylu 

c) przyznania cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej 

34. Zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i 

utrzymaniu porządku, jak piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki mieszczą się w pojęciu: 

a) budynku 

b) budowli 

c) obiektu małej architektury 

35. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego: 

a) uchwala rada gminy 

b) zatwierdza wójt, burmistrz, prezydent miasta 

c) zatwierdza wojewoda na wniosek właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta 

36. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej 

na wniosek następuje: 

a)  bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 
  



 

 

b) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku 
c) nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

(na zastępstwo) 
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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: 

Organy gminy. Zasady ich powoływania oraz działania. 

Prawo administracyjne procesowe: 

Odwołanie od decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym. 


