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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

(na zastępstwo)  
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18 lipca 2017 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, władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej 

należy do: 

a) Sejmu 

b) Prezydenta RP 

c) Narodu 

2. Zgodnie z Konstytucją, wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest 

dokonywane: 

a) na cele społeczne 

b) na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem 

c) na ważne cele publiczne i za odszkodowaniem 

3. Zgodnie z Konstytucją, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w 
sprawowaniu swojego urzędu podlegają: 

a) tylko Konstytucji 

b) Konstytucji i ustawom 

c) Konstytucji, ustawom i innym wskazanym w Konstytucji źródłom prawa 

powszechnie obowiązującego 

4. W świetle Konstytucji, nieprawdziwe jest zdanie: 

a) Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej 

b) Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione 

c) władze wykonawcza sprawuje w RP na zasadzie wyłączności Rada Ministrów 

5. W świetle Konstytucji: 
  



a) jednostki samorządu terytorialnego nie mają osobowości prawnej 

b) działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia 

legalności 

c) jednostki samorządu terytorialnego nie mają prawa ustalania wysokości podatków 

lokalnych 

6. W świetle Konstytucji, nie jest prawdą, że Trybunał Konstytucyjny: 

a) składa się z 15 sędziów 
b) orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją 
c) orzeka kary za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym 
stanowiskiem lub w zakresie urzędowania 

7. W myśl 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 

8. W świetle przepisów ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 

Izbą Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest Izba: 

a) Podatkowa 

b) Finansowa 

c) Gospodarcza 

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

sądem dyscyplinarnym w sprawach dyscyplinarnych asesorów sądowych jest: 

a) właściwy wojewódzki sąd administracyjny 

b) Naczelny Sąd Administracyjny 

c) Sąd Najwyższy 

10. Siedzibą wojewódzkiego sądu administracyjnego nie jest miasto: 

a) Olsztyn 

b) Szczecin 

c) Katowice 

11. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
skargę na decyzję administracyjną wnosi się: 

a) bezpośrednio do sądu administracyjnego 

b) w ciągu czternastu dni od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w jej sprawie 

  



c) po wyczerpaniu środków zaskarżenia 

 

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

sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną 

w sprawie skargi na: 

a) akt prawa miejscowego 
b) decyzję administracyjną 
c) pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej 

sprawie 

13. 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 

 
14. Stosownie do ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, w trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu: 

a) jawnym w składzie jednego sędziego 
b) niejawnym w składzie jednego sędziego 

c) niejawnym w składzie trzech sędziów. 

15. 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 

16. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach, w których skargę kasacyjną oddalono, 
uzasadnia wyroki: 

a) z urzędu w terminie trzydziestu dni 
b) z urzędu w terminie czternastu dni 

c) na wniosek 

17. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
sprzeciw na postanowienie o przyznaniu prawa pomocy: 

a)  nie przysługuje 
  



b) przysługuje wyłącznie wnioskodawcy 
c) przysługuje wnioskodawcy oraz pozostałym uczestnikom postępowania 

18. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
pełnomocnikiem strony nie może być: 

a) wstępny 

b) rodzeństwo 

c) osoba pozostająca ze strona we wspólnym pożyciu 

19. 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 

20. Zgodnie z Kodeksem 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. 

21. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, prośbę o przywrócenie 

terminu należy wnieść: 

a) w dowolnym terminie 
b) w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu 
c) w ciągu czternastu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu 

22. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli w podaniu nie 

wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie 

posiadanych danych organ: 

a) podanie odrzuca 
b) zawiesza postępowanie do czasu ustalenia adresu wnoszącego podanie 
c) podanie pozostawia bez rozpoznania 

23. Zgodnie z Kodeksem 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" 
 

24. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, utrata przez stronę 

zdolności do czynności prawnych stanowi przesłankę: 

a) umorzenia postępowania 

b) zawieszenia postępowania 

c) odmowy wszczęcia postępowania 

25. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, skierowanie decyzji do 
osoby nie będącej stroną w sprawie stanowi przesłankę: 

a) zmiany decyzji 

b) sprostowania decyzji 

c) stwierdzenia nieważności decyzji 

 

26. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, sprawa może być 

załatwiona milcząco: 

a) w każdym przypadku 
b) jeżeli przepis szczególny tak stanowi 
c) tylko za zgodą strony 
 

27. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wydanie decyzji przez 

organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stanowi w ogólnym 

postępowaniu administracyjnym podstawę: 

a) stwierdzenia nieważności decyzji 
b) wznowienia postępowania 
c) wygaśnięcia decyzji 
 

28. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ odwoławczy 

może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego 

rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy: 

a) decyzja ta rażąco narusza interes społeczny 
b) rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania 

dowodowego w całości lub w znacznej części 

c) decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do 

wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie 

 

29. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, odmowa wznowienia 
postępowania następuje w drodze: 

a) postanowienia, na które służy zażalenie 
b) postanowienia, na które nie służy zażalenie 
c) decyzji 
  



30. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, minister może uchylić 

lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli: 

a) przepis szczególny tak stanowi 
b) wymaga tego ważny interes społeczny 
c) w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu 
albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów 
Państwa 

31. 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 

32. Zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, każdy ma prawo zabudowy 
nieruchomości gruntowej, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z 
przepisami, jeżeli: 

a) wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
b) wykaże prawo do zabudowania nieruchomości 
c) przedstawi zgodę właścicieli nieruchomości, na które będzie oddziaływać planowana 
inwestycja 

33. Zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, uczestnikiem procesu budowlanego w 
rozumieniu tej ustawy nie jest/są: 

a) inwestor 

b) użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze 

oddziaływania obiektu 

c) kierownik budowy 

34. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, prowadzić działalność(działalności) 

gospodarczą (gospodarczej) z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której 

radny uzyskał mandat, radny: 

a) może za zgodą rady gminy 

b) może za zgodą wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

c) nie może 

35. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, stanowienie aktów prawa 

miejscowego należy do właściwości: 

a) sejmiku 

b) zarządu 

c) rady 

  



36. W myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu 

podatkiem od nieruchomości nie podlegają: 

a) grunty 

b) użytki rolne zajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej 

c) nieruchomości zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego
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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: 

Zgłoszenie jako forma zgody na prowadzenie robót budowlanych. 

Prawo administracyjne procesowe: 

Stwierdzenie nieważności decyzji w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 


