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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

Nr Og-1121/5/17  
 

19 września 2017 r. 
 

TEST 
 
 
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez oznaczenie kółkiem wybranej 
litery a), b), c). 
W każdym pytaniu występuje jedna prawidłowa odpowiedź. 
 
 
 
 
1.  W świetle Konstytucji, nieprawdziwe jest zdanie: 
 
a)  Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym 
b)  przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej 
c)  ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko gdy jest 

konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego 

 
2.  W świetle Konstytucji, obywatel polski może utracić obywatelstwo polskie: 
 
a)  jeśli nabędzie obywatelstwo innego państwa 
b)  jeśli się go zrzeknie  
c)  jeśli wstąpi do służby wojskowej innego państwa  

3.  W świetle Konstytucji, źródłami powszechnie obowiązującego prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej są: 

a)  uchwały Rady Ministrów  
b)  zarządzenia Prezesa Rady Ministrów  
c)  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
 
4. W świetle Konstytucji:  
 
a) jednostki samorządu terytorialnego nie mają osobowości prawnej 
b)  samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej 
c)  województwo wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone 

dla innych jednostek samorządu terytorialnego 
 
5.  W świetle Konstytucji, Krajowa Rada Sądownictwa: 
 
a)  stoi na straży praworządności  
b)  składa się z 30 członków  
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c)   może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z 
Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności 
sądów i niezawisłości sędziów 

 
6.  W świetle Konstytucji,  orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności 

z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego została wydana 
ostateczna decyzja administracyjna: 

 
a)  stanowi podstawę do uchylenia decyzji na zasadach i w trybie określonych w 

przepisach właściwych dla danego postępowania 
b) nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania  
c) stanowi samoistną podstawę do wypłaty odszkodowania za wydanie tej decyzji  
 
7.  W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, do 

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

 
a)  ukończył 25 lat 
b)  ukończył 30 lat 
c)  ukończył 35 lat 
 
8.  W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom wojewódzkiego 
sądu administracyjnego określa: 

 
a) prezes sądu  
b)  zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego 
c)  kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego 

9.   W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

wewnętrzną organizację wojewódzkich  sądów administracyjnych określa: 

a)  regulamin ustalony przez Prezydenta RP  
b)  regulamin ustalony przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  
c)  zarządzenie Prezesa Rady Ministrów  
 
10.  W świetle przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego nie 
posiada kompetencji do: 

 
a)  uchwalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu 

Administracyjnego  
b)  wyznaczania składu sądu dyscyplinarnego  
c)  wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 
11.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

kontrola działalności administracji publicznej przez sąd administracyjny nie 
obejmuje orzekania w sprawach skarg na: 

 
a) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie 
b) akty nadzoru na działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego 
c) akty wydane w postępowaniu antymonopolowym 
 
12.  W świetle ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

Rzecznik Praw Obywatelskich: 
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a)  może wziąć udział na prawach strony w każdym toczącym się postępowaniu  
b)  może wnieść skargę w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia stronie 

rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie 
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności 
uzasadniającej wniesienie skargi 

c)  nie jest zwolniony z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych  
 
13.  Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

referendarz sądowy nie może wydać: 
 
a)  postanowienia stwierdzającego prawomocność orzeczenia wojewódzkiego sądu 

administracyjnego 
b) zarządzenia o pozostawieniu wniosku o prawo pomocy bez rozpoznania 
c)  postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu 
 
14. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, od postanowienie 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 
 
15. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

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

postanowienie w przedmiocie grzywny zawarte w wyroku uwzględniającym 

sprzeciw od decyzji:  

a)  przysługuje sprzeciw 
b) przysługuje zażalenie 
c) nie przysługuje żaden środek odwoławczy  
 
17.  W świetle ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służy 
roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w: 

 
a)  Kodeksie cywilnym 
b) Kodeksie postępowania cywilnego  
c)  ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi   
 
18.  W świetle ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjny, 

wniesienie skargi na decyzję administracyjną:  
 
a)  nie wymaga wyczerpania środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w 

postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, jeżeli skargę wnosi prokurator 
b)  wstrzymuje wykonania tej decyzji 
c)  po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, 
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stwierdzenia nieważności tej decyzji prowadzi do zawieszenia postępowania 
sądowego  

  
19.  W sprawach dotyczących nakładania lub wymierzania administracyjnych kar 

pieniężnych lub udzielania ulg w ich wykonaniu przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego: 

 
a) podlegają zastosowaniu 
b)  podlegają zastosowaniu, o ile przepisy szczególne tak stanowią 
c) nie podlegają zastosowaniu 
 
20.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji 

publicznej od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie 
faktycznym i prawnym: 

 
a) nie może odstąpić 
b) nie może odstąpić bez uzasadnionej przyczyny 
c) przy załatwianiu spraw organ nigdy nie może kierować się utrwaloną praktyką ich 

rozstrzygania 
 
21.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, decyzja prawomocna 

to: 
 
a) każda decyzja ostateczna 
b) każda decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego 
c) każda decyzja utrzymana w mocy decyzją organu odwoławczego 
 
22.   Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli postępowanie jest 

prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie służy 
prawo wniesienia: 

 
a)  ponaglenia 
b)  zażalenia 
c)   skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania  
 
23.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron o 

decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może 
nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, jeżeli: 

 
a) przepis szczególny tak stanowi 
b) takie zawiadomienie stron wynika z ważnego interesu publicznego 
c) na taką formę zawiadomienia wyraziły zgodę wszystkie strony biorące udział w 

postępowaniu 
 
24.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w skierowanej do 

strony informacji o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 
materiałów oraz zgłoszonych żądań wskazanie przez organ stronie przesłanek 
zależnych od niej, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub 
wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem 
strony: 

 
a) jest zależne od uznania organu i charakteru rozpoznawanej sprawy 
b) jest obowiązkiem organu 
c) jest obowiązkiem organu, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią 
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25.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, przeprowadzenie w 
toku postępowania mediacji jest: 

 
a)  obligatoryjne 
b) obligatoryjne, jeżeli wystąpi o to strona 
c) fakultatywne i uzależnione od charakteru sprawy 
 
26. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, milczące załatwienie 

sprawy następuje: 
 
a) w każdym przypadku po upływie 14 dni od dnia doręczenia żądania strony 

właściwemu organowi administracji publicznej 
b) w każdym przypadku po upływie 30 dni od dnia doręczenia żądania strony 

właściwemu organowi administracji publicznej 
c) w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania 

decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia 
sprzeciwu 

 
27.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli decyzja została 

wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia 
zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, postępowanie 
wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy: 

 
a) może zostać przeprowadzone według uznania przez organ odwoławczy  
b) organ odwoławczy powinien przeprowadzić w każdym przypadku, gdy nie jest to 

nadmiernie utrudnione 
c) organ odwoławczy musi przeprowadzić na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty 

w odwołaniu, chyba że byłoby to nadmiernie utrudnione 
 
28.  Zgodnie z Ordynacją podatkową, zdolność prawną i zdolność do czynności 

prawnych w sprawach podatkowych ocenia się według: 
 
a) przepisów tej ustawy 
b) przepisów prawa cywilnego 
c) przepisów prawa cywilnego, jeżeli przepisy prawa podatkowego nie stanowią inaczej 
 
29.  Zgodnie z Ordynacją podatkową, przed rozpatrzeniem podania o przywrócenie 

terminu do wniesienia odwołania, wstrzymać wykonanie decyzji na żądanie 
strony może: 

 
a) organ podatkowy pierwszej instancji 
b) organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia odwołania 
c) organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia odwołania, jeżeli podanie o przywrócenie 

terminu do wniesienia odwołania uprawdopodobnia, że uchybienie nastąpiło bez winy 
zainteresowanego 

 
30.  Zgodnie z Ordynacją podatkową, jeżeli decyzja ostateczna została wydana w 

wyniku przestępstwa: 
 
a) w sprawie zakończonej taką decyzją wznawia się postępowanie 
b) w sprawie zakończonej taką decyzją wznawia się postępowanie i uchyla się decyzję 

wydaną w wyniku przestępstwa 
c) stwierdza się nieważność takiej decyzji 
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31.  W myśl przepisów ustawy – Prawo budowlane, organem właściwym do wydania 
decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego jest: 

 
a) gminny inspektor nadzoru budowlanego 
b) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 
c) właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej 
 
32.  W myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek 

podatku od nieruchomości określa w drodze uchwały: 
 
a) rada gminy 
b) rada powiatu 
c) sejmik województwa 
 
33.  Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, organem podatkowym 

właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w tej ustawie jest:  
 
a)  naczelnik urzędu skarbowego  
b)  rada gminy (rada powiatu)  
c)   wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
 
34.  Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w przypadku wygaśnięcia mandatu 

wójta (burmistrza/prezydenta) przed upływem kadencji, obowiązki wójta 
(burmistrza/prezydenta) pełni: 

 
a) jego dotychczasowy zastępca 
b) osoba wyznaczona przez wojewodę 
c) osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów 
 
35.  Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
budowa sieci wodociągowych,  kanalizacyjnych czy cieplnych: 

 
a) wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy 
b) wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
c) nie wymaga uzyskania żadnej decyzji 
 
36.  Organ wydający decyzję w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy o cudzoziemcach: 
  
a) nie może odstąpić od sporządzenia uzasadnienia decyzji 
b) może odstąpić od sporządzenia uzasadnienia decyzji ze względu na ważny interes 

publiczny 
c) może odstąpić od sporządzenia uzasadnienia decyzji w części dotyczącej 

uzasadnienia faktycznego, jeżeli wymagają tego względy obronności lub 
bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 
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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: 

Nadzór na działalnością gminną. Organy nadzoru, rodzaje rozstrzygnięć nadzorczych i 
zasady ich podejmowania.  
 
 
 
 

Prawo administracyjne procesowe: 

Instytucja zawieszenia postępowania administracyjnego. 
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