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…………………………………..      GRUPA  B 
imię i nazwisko 
 
 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

nr Og-1121/5/16 
12 stycznia 2017 r. 

 
TEST 

 
 
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez oznaczenie kółkiem wybranej 
litery a), b), c). 
W każdym pytaniu występuje jedna prawidłowa odpowiedź. 
 
 
 
1. W postępowaniu w sprawach karnych skarbowych kodeks postępowania administracyjnego: 
 
a) nie ma zastosowania 
b) stosuje się odpowiednio 
c) stosuje się bezpośrednio 
 
2. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organami wyższego stopnia w 
rozumieniu tego kodeksu w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego są: 
 
a) samorządowe kolegia odwoławcze w każdym przypadku  
b) samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej 
c) właściwi w sprawie ministrowie 
 
3. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, właściwość miejscową organu 
administracji publicznej ustala się w sprawach dotyczących nieruchomości: 
 
a) według miejsca zamieszkania jej właściciela 
b) według miejsca zamieszkania jej posiadacza 
c) według miejsca jej położenia 
 
4. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organizacja społeczna może w 
sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: 
 
a) wszczęcia postępowania 
b) dopuszczenia innej osoby do udziału w postępowaniu 
c) dopuszczenia innej organizacji społecznej do udziału w postępowaniu 
 
5. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy w postępowaniu 
odwoławczym powinno nastąpić: 
 
a) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania 
b) w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania 
c) w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, a sprawie szczególnie skomplikowanej - nie 

później niż w ciągu dwóch miesięcy  
 
6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku nieobecności adresata 
pismo doręcza się, za pokwitowaniem: 
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a) każdej osobie przebywającej w lokalu, w którym zamieszkuje adresat 
b) domownikowi, jeżeli ten podjął się oddania pisma adresatowi 
c) dorosłemu sąsiadowi, jeżeli ten podjął się oddania pisma adresatowi 
 
7. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli po wyczerpaniu środków 
dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia 
sprawy, organ administracji publicznej: 
 
a) umarza postępowanie administracyjne, jeżeli zostało wszczęte na wniosek strony 
b) zawiesza z urzędu postępowanie administracyjne 
c) może przesłuchać stronę w celu wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy  
 
8. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ może odstąpić od 
uzasadnienia decyzji wydanej na skutek odwołania: 
 
a) w każdym przypadku 
b) gdy decyzja uwzględnia w całości żądanie strony 
c) gdy z przepisów ustawowych wynika możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze 

względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny 
 
9. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od decyzji wydanej w pierwszej 
instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze służy: 
 
a) odwołanie  
b) sprzeciw 
c) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
 
10. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli decyzja została skierowana 
do osoby niebędącej stroną w sprawie, organ: 
 
a) wznawia postępowanie i orzeka o jej uchyleniu  
b) stwierdza jej nieważność 
c) stwierdza jej wygaśnięcie 
 
11. W myśl przepisów ustawy – Prawo budowlane, organem właściwym do rozpatrzenia 
odwołania od decyzji wydanej przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest: 
 
a) właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego 
b) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
c) właściwy starosta 
 
12.  Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy: 
 
a) sporządza się obowiązkowo 
b) sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne 
c) jest aktem fakultatywnym 
 
13.  Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wysokość opłaty adiacenckiej może 
wynosić nie więcej niż: 
 
a) 10% wartości nieruchomości 
b) 10% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń 

infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu 
c) 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń 

infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu 
 
14. W myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od 
nieruchomości określa w drodze uchwały: 
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a) rada gminy 
b) rada powiatu 
c) sejmik województwa 
 
15. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, organami powiatu są: 
 
a) rada powiatu i zarząd powiatu 
b) rada powiatu i starosta 
c) rada powiatu, starosta i zarząd powiatu 
 
16. Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, wiza Schengen jest wydawana: 
 
a) wyłącznie cudzoziemcom  
b) wyłącznie cudzoziemcom będącym członkami rodziny obywateli UE 
c) wyłącznie cudzoziemcom ubiegającym się o status uchodźcy 
 
17. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchwały 
mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w 
orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych podejmuje: 
 
a) Naczelny Sąd Administracyjnych 
b) Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego  
c) wojewódzki sąd administracyjny wskazany przez Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
 
18. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o 
wyłączeniu sędziego rozstrzyga: 
 
a) sąd administracyjny w składzie jednego sędziego postanowieniem 
b) sąd administracyjny w składzie trzech sędziów postanowieniem 
c) sąd administracyjny w składzie trzech sędziów wyrokiem 
 
19. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, osoba, 
która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi: 
 
a) nie bierze udziału w postępowaniu sądowym 
b) jest uczestnikiem postępowania sądowego na prawach strony, 
c) jest uczestnikiem postępowania sądowego na prawach strony, jeżeli wynik tego postępowania 

dotyczy jej interesu prawnego 
 
20. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli 
pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków 
formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie: 
 
a) w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania 
b) w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa 

stanowi inaczej 
c) w terminie czternastu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że 

ustawa stanowi inaczej 
 
21. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę 
wnosi się w terminie: 
 
a) czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie 
b) trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie  
c) sześćdziesięciu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie 
 
22. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli 
sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku, sąd: 
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a) skargę odrzuca 
c) zawiesza postępowanie 
c) orzeka o zwrocie skargi skarżącemu 
 
23. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 
postępowaniu sądowym pełnomocnikowi kilku osób doręcza się: 
 
a) jeden egzemplarz pisma i załączników 
b) jeden egzemplarz pisma i po jednym egzemplarzu załączników dla każdej z osób 
c) po jednym egzemplarzu pisma i załączników dla każdej z osób 
 
24. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, po upływie 
roku od uchybionego terminu w postępowaniu sądowym, jego przywrócenie: 
 
a) jest niedopuszczalne 
b) jest dopuszczalne tylko w przypadkach wyjątkowych  
c) jest dopuszczalne na zasadach ogólnych 
 
25. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
wojewódzki sąd administracyjny: 
 
a) nie jest związany zakazem reformationis in peius 
b) nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego 
c) nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa 

skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności 
 
26. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę 
kasacyjną wnosi się: 
 
a) do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie 

odpisu orzeczenia z uzasadnieniem 
b) do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia 

stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem 
c) do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie 

odpisu orzeczenia z uzasadnieniem 
 
27. 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 
 
28. Zgodnie z Konstytucją, Sejm składa się z(e): 
 
a) 100 posłów 
b) 350 posłów 
c) 460 posłów  
 
29. Zgodnie z Konstytucją, Sejm rozpatruje projekt ustawy: 
 
a) w jednym czytaniu 
b) w dwóch czytaniach 
c) w trzech czytaniach  
 
30. Zgodnie z Konstytucją, wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: 
 
a) sądy powszechne i sądy administracyjne 
b) sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe 
c) Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe  
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31. Zgodnie z Konstytucją, Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje: 
 
a) Prezes Trybunału Konstytucyjnego spośród jego sędziów 
b) Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa Trybunału 

Konstytucyjnego  
c) Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie 

Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego  
 
32. Reforma sądownictwa administracyjnego wprowadzająca dwuinstancyjne sądownictwo 
składające się z wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu 
Administracyjnego została wprowadzona w życie od: 
 
a) 1 stycznia 2000 r. 
b) 1 stycznia 2004 r. 
c) 1 stycznia 2008 r. 
 
33. W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, asesorów 
sądowych do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego powołuje:  
 
a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa  
c) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
 
34. W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, wojewódzki sąd 
administracyjny dzieli się na:  
 
a) wydziały, które tworzy i znosi prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego 
b) wydziały i oddziały, które tworzy i znosi prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego 
c) wydziały, które tworzy i znosi Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 
35. W myśl przepisów ustawy – 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 
 
36. W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, organami 
Naczelnego Sądu Administracyjnego są:  
 
a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezesi Izb Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
b) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego 
c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego 

Sądu Administracyjnego i Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego 
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…………………………………..      GRUPA  A 
imię i nazwisko 
 
 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

nr Og-1121/5/16 
12 stycznia 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, Sejm składa się z(e): 
 
a) 100 posłów 
b) 350 posłów 
c) 460 posłów  
 
3. Zgodnie z Konstytucją, Sejm rozpatruje projekt ustawy: 
 
a) w jednym czytaniu 
b) w dwóch czytaniach 
c) w trzech czytaniach  
 
4. Zgodnie z Konstytucją, wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: 
 
a) sądy powszechne i sądy administracyjne 
b) sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe 
c) Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe  
 
5. Zgodnie z Konstytucją, Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje: 
 
a) Prezes Trybunału Konstytucyjnego spośród jego sędziów 
b) Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa Trybunału 

Konstytucyjnego  
c) Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie 

Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego  
 
6. 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 2000 r. 
b) 1 stycznia 2004 r. 
c) 1 stycznia 2008 r. 
 
7. W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, asesorów sądowych 
do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego powołuje:  
 
a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa  
c) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
 
8. W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, wojewódzki sąd 
administracyjny dzieli się na:  
 
a) wydziały, które tworzy i znosi prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego 
b) wydziały i oddziały, które tworzy i znosi prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego 
c) wydziały, które tworzy i znosi Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 
9. W myśl przepisów ustawy – 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 
 
10. W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, organami 
Naczelnego Sądu Administracyjnego są:  
 
a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezesi Izb Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
b) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego 
c) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego 

Sądu Administracyjnego i Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 
11. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchwały 
mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w 
orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych podejmuje: 
 
a) Naczelny Sąd Administracyjnych 
b) Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego  
c) wojewódzki sąd administracyjny wskazany przez Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
 
12. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o 
wyłączeniu sędziego rozstrzyga: 
 
a) sąd administracyjny w składzie jednego sędziego postanowieniem 
b) sąd administracyjny w składzie trzech sędziów postanowieniem 
c) sąd administracyjny w składzie trzech sędziów wyrokiem 
 
13. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, osoba, 
która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi: 
 
a) nie bierze udziału w postępowaniu sądowym 
b) jest uczestnikiem postępowania sądowego na prawach strony, 
c) jest uczestnikiem postępowania sądowego na prawach strony, jeżeli wynik tego postępowania 

dotyczy jej interesu prawnego 
 
14. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli 
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pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków 
formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie: 
 
a) w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania 
b) w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa 

stanowi inaczej 
c) w terminie czternastu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że 

ustawa stanowi inaczej 
 
15. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę 
wnosi się w terminie: 
 
a) czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie 
b) trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie  
c) sześćdziesięciu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie 
 
16. Stosownie do 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 
 
17. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 
postępowaniu sądowym pełnomocnikowi kilku osób doręcza się: 
 
a) jeden egzemplarz pisma i załączników 
b) jeden egzemplarz pisma i po jednym egzemplarzu załączników dla każdej z osób 
c) po jednym egzemplarzu pisma i załączników dla każdej z osób 
 
18. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, po upływie 
roku od uchybionego terminu w postępowaniu sądowym, jego przywrócenie: 
 
a) jest niedopuszczalne 
b) jest dopuszczalne tylko w przypadkach wyjątkowych  
c) jest dopuszczalne na zasadach ogólnych 
 
19. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
wojewódzki sąd administracyjny: 
 
a) nie jest związany zakazem reformationis in peius 
b) nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego 
c) nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa 

skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności 
 
20. Stosownie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę 
kasacyjną wnosi się: 
 
a)  do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie 

odpisu orzeczenia z uzasadnieniem 
b) do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia 

stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem 
c) do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie 

odpisu orzeczenia z uzasadnieniem 
 
21. W postępowaniu w sprawach karnych skarbowych kodeks postępowania 
administracyjnego: 
 
a) nie ma zastosowania 
b) stosuje się odpowiednio 



4 
 

c) stosuje się bezpośrednio 
 
22. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organami wyższego stopnia w 
rozumieniu tego kodeksu w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego są: 
 
a) samorządowe kolegia odwoławcze w każdym przypadku  
b) samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej 
c) właściwi w sprawie ministrowie 
 
23. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, właściwość miejscową organu 
administracji publicznej ustala się w sprawach dotyczących nieruchomości: 
 
a) według miejsca zamieszkania jej właściciela 
b) według miejsca zamieszkania jej posiadacza 
c) według miejsca jej położenia 
 
24. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organizacja społeczna może w 
sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: 
 
a) wszczęcia postępowania 
b) dopuszczenia innej osoby do udziału w postępowaniu 
c) dopuszczenia innej organizacji społecznej do udziału w postępowaniu 
 
25. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy w postępowaniu 
odwoławczym powinno nastąpić: 
 
a) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania 
b) w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania 
c) w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania, a sprawie szczególnie skomplikowanej - nie 

później niż w ciągu dwóch miesięcy  
 
26. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku nieobecności 
adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem: 
 
a) każdej osobie przebywającej w lokalu, w którym zamieszkuje adresat 
b) domownikowi, jeżeli ten podjął się oddania pisma adresatowi 
c) dorosłemu sąsiadowi, jeżeli ten podjął się oddania pisma adresatowi 
 
27. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli po wyczerpaniu środków 
dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia 
sprawy, organ administracji publicznej: 
 
a) umarza postępowanie administracyjne, jeżeli zostało wszczęte na wniosek strony 
b) zawiesza z urzędu postępowanie administracyjne 
c) może przesłuchać stronę w celu wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy  
 
28. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ może odstąpić od 
uzasadnienia decyzji wydanej na skutek odwołania: 
 
a) w każdym przypadku 
b) gdy decyzja uwzględnia w całości żądanie strony 
c) gdy z przepisów ustawowych wynika możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze 

względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny 
 
29. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od decyzji wydanej w pierwszej 
instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze służy:  
 
a) odwołanie  
b) sprzeciw 
c) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
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30. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli decyzja została skierowana 
do osoby niebędącej stroną w sprawie, organ: 
 
a) wznawia postępowanie i orzeka o jej uchyleniu  
b) stwierdza jej nieważność 
c) stwierdza jej wygaśnięcie 
 
31. W myśl przepisów ustawy – Prawo budowlane, organem właściwym do rozpatrzenia 
odwołania od decyzji wydanej przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest: 
 
a) właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego 
b) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
c) właściwy starosta 
 
32.  Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy: 
 
a) sporządza się obowiązkowo 
b) sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne 
c) jest aktem fakultatywnym 
 
33.  Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wysokość opłaty adiacenckiej może 
wynosić nie więcej niż: 
 
a) 10% wartości nieruchomości 
b) 10% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń 

infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu 
c) 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń 

infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu 
 
34. 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 
 
35. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, organami powiatu są: 
 
a) rada powiatu i zarząd powiatu 
b) rada powiatu i starosta 
c) rada powiatu, starosta i zarząd powiatu 
 
36. Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, wiza Schengen jest wydawana: 
 
a) wyłącznie cudzoziemcom  
b) wyłącznie cudzoziemcom będącym członkami rodziny obywateli UE 
c) wyłącznie cudzoziemcom ubiegającym się o status uchodźcy 
 
 
 
 
 



………………………………….. 
imię i nazwisko 
 
 

 
 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

nr Og-1121/5/16 
12 stycznia 2017 r. 

 
 
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: 

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych. 
 
 
 
 
Prawo administracyjne procesowe: 

Instytucja wznowienia postępowania administracyjnego w świetle przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego.  
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