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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

(na zastępstwo)  
nr Og-1121/6/17 

 
5 października 2017 r. 

 
TEST 

 
 
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez oznaczenie kółkiem wybranej 
litery a), b), c). 
W każdym pytaniu występuje jedna prawidłowa odpowiedź. 
 
 
 
 
1.  Treścią konstytucyjnej zasady praworządności jest to, że: 
 
a) organy władzy publicznej działają na podstawie prawa  
b) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa  
c) organy władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej działają na 

podstawie i w granicach prawa 

2.  Zgodnie z Konstytucją, najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej jest: 

 
a) Prezydent Rzeczypospolitej 
b) Szef Sztabu Generalnego 
c) Minister Obrony Narodowej 
 
3.  Zgodnie z Konstytucją, przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest: 
 
a) starosta 
b) wojewoda 
c) regionalna izba obrachunkowa 
 
4.  Zgodnie z Konstytucją, spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi  

konstytucyjnymi organami państwa rozstrzyga:  
 
a) Sąd Najwyższy 
b)  Naczelny Sąd Administracyjny 
c)  Trybunał Konstytucyjny  

5.  Reforma sądownictwa administracyjnego wprowadzająca dwuinstancyjne 
sądownictwo składające się z wojewódzkich sądów administracyjnych oraz 
Naczelnego Sądu Administracyjnego została wprowadzona w życie od: 
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a) 1 stycznia 2001 r. 
b) 1 stycznia 2004 r. 
c) 1 stycznia 2008 r. 
 
6.  Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sędziów sądów 

administracyjnych powołuje: 
 
a)  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  
b)  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
c)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa 
 
7.  Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

przewodniczącym zgromadzenia ogólnego wojewódzkiego sądu 
administracyjnego jest: 

 
a) najstarszy stażem sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego 
b) prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego  
c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 
8.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

sąd administracyjny jest właściwy w sprawach: 
 
a) sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.  
b)  o przepadek rzeczy będących towarami, które na podstawie przepisów prawa 

celnego podlegają przepadkowi 
c)  zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego 

wydawanych przez konsulów 
 
9.  Stosownie do ustawy – 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 
 
10.  Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, postanowienie o przywróceniu terminu:  
 
a) jest niezaskarżalne  
b) jest zaskarżalne sprzeciwem  
c) jest zaskarżalne zażaleniem  

11.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia sąd: 

 
a) odrzuca 
b) oddala 
c) pozostawia bez rozpoznania 
 
12.  Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, wojewódzki sąd administracyjny nie ma kompetencji do: 
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a)  umorzenia postępowania administracyjnego  
b) wznowienia postępowania administracyjnego  
c)  zobowiązania organu do wydania w określonym terminie decyzji  
 
13.  W świetle ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku, sąd: 
 
a) skargę odrzuca 
c) zawiesza postępowanie 
c) orzeka o zwrocie skargi skarżącemu 

14.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
wojewódzki sąd administracyjny może przeprowadzić dowody uzupełniające z: 

 
a)  dokumentów  
b)  zeznań świadków 
c)  zeznań stron 
 
15.   Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

opłatę kancelaryjną pobiera się: 

a) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej 
instancji 

b) za wydanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt 
c) za ustanowienie dla strony tłumacza w danej sprawie 
  
16.   W świetle ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

sąd administracyjny: 
 
a)  jest związany ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku 

skazującego co do popełnienia przestępstwa  
b)  nie jest związany zakazem reformationis in peius 
c) może zostać wyłączony w danej sprawie na wniosek strony  
 
17. 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 sądowe podlega zawieszeniu 
b)  postępowanie sądowe podlega umorzeniu  
c)  skarga podlega odrzuceniu  
 
18.  Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, od wniesionego do wojewódzkiego sądu administracyjnego 
sprzeciwu od decyzji wydanego na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.:  

 
a)  nie pobiera się wpisu 
b)   pobiera się wpis  
c)  pobiera się opłatę kancelaryjną 

19.  Artykuł 28 Kodeksu postępowania administracyjnego określa: 
 
a) pojęcie strony 
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b) elementy decyzji administracyjnej 
c) udział prokuratora w postępowaniu 

20. 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 

21.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku 
przewlekłego prowadzenia postępowania strona może wystąpić do organu 
wyższego stopnia z: 

 
a) zażaleniem 
b) odwołaniem 
c) ponagleniem 

22.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, do osobistego 
stawienia się wezwany przez organ administracji publicznej jest obowiązany w 
obrębie: 

 
a) gminy, w której zamieszkuje albo przebywa 
b) powiatu, w którym zamieszkuje albo przebywa 
c) województwa, w którym zamieszkuje albo przebywa 

23.  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 

24.  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  
 
25.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w czasie zawieszenia 

postępowania organ administracji publicznej: 
 
a) nie może podejmować jakichkolwiek czynności 
b) może podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla 

życia lub zdrowia ludzkiego 
c)  może podejmować czynności, na które uzyskał zgodę strony 
 
26.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, gdy postępowanie stało 

się bezprzedmiotowe organ administracji publicznej: 
 
a)  umarza postępowanie 
b) pozostawia podanie o wszczęcie postępowania bez rozpoznania 
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c) zawiesza postępowanie  
 
27.  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 
 
28.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, sprawa może być 

załatwiona przez organ administracji publicznej milcząco: 
 
a)  jeżeli przepis szczególny tak stanowi  
b) jeżeli sposób załatwienia sprawy jest zgodny z żądaniem wszystkich stron 
c) jeżeli żądanie wszczęcia postępowania zostało złożone za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej i strona wystąpiła o taki sposób załatwienia sprawy 
 
29.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, decyzja na niekorzyść 

strony odwołującej się przez organ odwoławczy: 
 
a) może zostać wydana w każdym przypadku 
b) nie może zostać wydana, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo 
c) nie może zostać wydana, chyba że zaskarżona decyzja narusza interes pozostałych 

stron  
 
30.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, decyzja, od której 

zostało wniesione odwołanie: 
 
a) podlega wykonaniu 
b) podlega wykonaniu, chyba że organ odwoławczy wstrzyma jej wykonanie 
c) nie podlega wykonaniu 
 
31. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, uzasadnienie faktyczne 

i prawne jest: 
 
a) elementem obligatoryjnym postanowienia 
b) elementem obligatoryjnym postanowienia, jeżeli służy na nie zażalenie 
c) elementem fakultatywnym postanowienia  
 
32. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli w czasie 

wydawania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje 
ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, w następstwie którego ma być 
nałożona kara: 

 
a)  stosuje się ustawę obowiązującą w czasie naruszenia prawa 
b)  stosuje się ustawę nową 
c) stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą 

poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla strony 
 
33.  Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatu, granice powiatu ustala: 
 
a) marszałek województwa w drodze zarządzenia 
b) sejmik województwa w drodze uchwały 
c) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia 
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34.  Według ustawy o samorządzie województwa, organem stanowiącym 
 województwa jest: 
 
a) rada wojewódzka 
b) zarząd województwa 
c) sejmik wojewódzki 
 
35.  Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, istotne odstąpienie od zatwierdzonego 

projektu budowlanego jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu: 
 
a) decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 
b) decyzji o zatwierdzeniu istotnych odstępstw  
c) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
 
36.  Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, obowiązek uiszczenia 

opłaty adiacenckiej może wynikać:  

a) z budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, 
która doprowadziła do wzrostu wartości nieruchomości  

b) ze zwrotu poprzedniemu właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości 
c) ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli gminie przysługuje prawo pierwokupu 
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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: 

Samowola budowlana i sposoby likwidacji jej skutków.  

 

Prawo administracyjne procesowe: 

Odwołanie w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.  
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