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…………………………………..    GRUPA „A”   
  
imię i nazwisko 
 
 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO 

Nr Og-1121/10/19 
4 czerwca 2019 r. 

 
TEST 

 
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez oznaczenie kółkiem wybranej 
litery a), b), c). 
W każdym pytaniu występuje jedna prawidłowa odpowiedź. 
 
 
1.   Konstytucja gwarantuje prawo do: 
 
a) rzetelnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd  
b) jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezależny sąd  
c) wnikliwego i bezzwłocznego rozpatrzenia sprawy przez sąd  
 
2.  Zgodnie z Konstytucją,  publiczne ogłoszenie wyroku wydanego na rozprawie: 
 
a) może być wyłączone wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo państwa  
b) może być wyłączone ze względu na bezpieczeństwo państwa oraz ochronę życia 

prywatnego stron  
c)  jest zasadą, od której Konstytucja nie przewiduje wyjątków  
 
3.  Konstytucyjną zasadą/zasadami nabycia obywatelstwa polskiego jest/są:  
 
a) zasada krwi  
b) zasada prawa ziemi  
c) zasada krwi i zasada prawa ziemi  
 
4.  Zgodnie z Konstytucją, sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrola 

działalności organów samorządu terytorialnego dokonywana jest z punktu 
widzenia:  

 
a) celowości  
b) użyteczności  
c) legalności  
 
 
5.  Według Konstytucji,  z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez Trybunał 

Konstytucyjny sporu kompetencyjnego pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi 
organami państwa mogą wystąpić:  

 
a)  Marszałek Sejmu i 100 posłów 
b) Prezes Rady Ministrów i Rzecznik Praw Obywatelskich  
c)  Prezes Rady Ministrów i Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  
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6.  Zgodnie z Konstytucją, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
zgodności ustawy z Konstytucją mogą wystąpić: 

 
a) organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego 
b)  organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 
c)   wszystkie organy jednostek samorządu terytorialnego 

7.  Zgodnie z Konstytucją, wybory powszechne i bezpośrednie odbywają się: 
 
a) tylko do Sejmu  
b) tylko do Sejmu i organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego  
c) do Sejmu i Senatu 
 
8.  Zgodnie z Konstytucją,  organem nadzoru nad działalnością jednostek 

samorządu terytorialnego nie jest:  

a) Prezes Rady Ministrów   
b) Rada Ministrów  
c)  wojewoda  
 
9. Zgodnie z Konstytucją, kadencja wybranych członków Krajowej Rady 

Sądownictwa trwa: 
 
a) 4 lata 
b) 5 lat 
c) 6 lat 
 
10.  W świetle Konstytucji, umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią 

zgodą wyrażoną w ustawie: 
 
a) nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw  
b) co do zasady nie jest bezpośrednio stosowana  
c) ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową 
 
11.  W świetle Konstytucji, akty prawa miejscowego mogą ustanawiać:  
 
a) tylko organy samorządu terytorialnego  
b) terenowe organy administracji rządowej  
c) organy samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej 
 
12.  Organem konstytucyjnym nie jest: 
 
a) Rada Bezpieczeństwa Narodowego   
b) Państwowa Komisja Wyborcza   
c) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  
 
13.    W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

wydziały zamiejscowe wojewódzkich sądów administracyjnych, poza siedzibą 
sądu, tworzy:  

 
a)    Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego na wniosek prezesa właściwego 

wojewódzkiego sądu administracyjnego  
b)    Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w drodze zarządzenia  
c)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego  
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14.    W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 
wydziały wojewódzkiego sądu administracyjnego tworzy:  

 
a)    prezes właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego  
b)     Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
c)     Minister Sprawiedliwości  
 
15.    W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, liczbę 

wiceprezesów sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym określa:  
 
a)    Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  
b)     zgromadzenie ogólne właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego na 

wniosek prezesa tego sądu  
c)     prezes właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego na wniosek kolegium 

tego sądu  
 
16.   W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

zgromadzenie ogólne wojewódzkiego sądu administracyjnego:  
 
a)    zgłasza kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa  
b)     przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów 

wojewódzkiego sądu administracyjnego  
c)     ustala podział czynności w sądzie i określa szczegółowe zasady przydziału spraw 

poszczególnym sędziom i asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym 
i starszym referendarzom sądowym  

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

stanowisku starszego asystenta sędziego może być zatrudniony asystent 
sędziego, który zajmował stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej:  

 
a)    trzy lata  
b)     pięć lat  
c)     dziesięć lat 
 
18.    W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
wybiera: 

 
a)    Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego  
b)     Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego  
c)     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  
 
19.    W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych 

maksymalny okres, przez jaki prezes sądu w wojewódzkim sądzie 
administracyjnym może nieprzerwanie zajmować to stanowisko wynosi:  

 
a)    pięć lat  
b)    sześć lat  
c)    dziesięć lat  
   
20.    W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawy dyscyplinarne sędziów 
sądów administracyjnych w drugiej instancji w składzie:  

 
a)     trzech sędziów  
b)     pięciu sędziów  
c)     siedmiu sędziów  
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21.   Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach:  
 

a)  sporów kompetencyjnych między organami jednostek samorządu terytorialnego 
a organami administracji rządowej  

b)  skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu 
terytorialnego  

c)    odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach 
administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika z 
przepisów prawa  

 
22.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

odpowiedź na zażalenie może być wniesiona:  
 
a)    do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie siedmiu dni od doręczenia 

zażalenia  
b)    do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie siedmiu dni od doręczenia 

zażalenia  
c)     do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie czternastu dni od doręczenia 

zażalenia  
   
23.    Do usunięcia którego z niżej wymienionych braków skargi kasacyjnej, w świetle 

przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
nie może wzywać przewodniczący w terminie siedmiu dni pod rygorem 
odrzucenia skargi kasacyjnej:  

 
a)   braku oznaczenia zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone 

w całości, czy w części  
b)     braku przytoczenia podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienia  
c)    braku wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego 

uchylenia lub zmiany  
   
24.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od 

wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniającego sprzeciw od 
decyzji:  

 
a)     przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 

dni od doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem  
b)     nie przysługuje środek odwoławczy, z tym że na zawarte w wyroku postanowienie 

w przedmiocie grzywny przysługuje zażalenie  
c)     przysługuje sprzeciw do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni od 

doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem  
   
25.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie 
była należycie reprezentowana, nie można żądać wznowienia postępowania po 
upływie:  

 
a)     trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia  
b)     pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia  
c)     dziesięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia  
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26.   Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o wstrzymaniu 
wykonania aktu lub czynności traci moc z dniem:  

 
a)    wydania orzeczenia oddalającego skargę  
b)     uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę  
c)     uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego skargę  
 
27.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

skarga wniesiona wprost do sądu administracyjnego przed upływem terminu 
trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (przy 
założeniu, że termin do wniesienia skargi na to rozstrzygnięcie wynosi 
trzydzieści dni):  

 
a)     jest niedopuszczalna z powodu naruszenia trybu wniesienia skargi - za 

pośrednictwem organu administracji, którego działanie jest przedmiotem skargi  
b)     jest wniesiona z zachowaniem terminu  
c)     jest wniesiona z zachowaniem terminu, o ile w terminie trzydziestu dni od dnia 

doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie sąd przekaże ją organowi 
administracji, którego działanie jest przedmiotem skargi  

 
28.   Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do 

postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego wydanego w wyniku 
rozpoznania sprzeciwu od zarządzenia lub postanowienia referendarza 
sądowego w przedmiocie przyznania prawa pomocy sąd sporządza 
uzasadnienie, ponieważ:  

 
a)    orzeka jako sąd drugiej instancji, a Naczelny Sąd Administracyjny z urzędu uzasadnia 

postanowienia  
b)     jest to postanowienie w przedmiocie kosztów sądowych, a takie postanowienia sąd 

uzasadnia z urzędu  
c)    sąd z urzędu uzasadnia postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym  
 
29.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

osobie prawnej prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym gdy 
wykaże, że: 

 
a)   nie ma wystarczających środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów sądowych 
b)   nie ma dostatecznych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania 
c)  nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania 
 
 
30.   Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

sąd może zawiesić postępowanie z urzędu:  
 
a)    w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego 

w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia 
postępowania  

b)  jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości 
pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu  

c)    jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania 
administracyjnego lub sądowoadministracyjnego 
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31.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od 
zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie odmowy uzupełnienia protokołu 
rozprawy strony mogą:  

 
a)    odwołać się do sądu w terminie siedmiu dni  
b)     wnieść sprzeciw do sądu w terminie czternastu dni  
c)     wnieść zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie siedmiu dni 
 
32.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

zażalenie nie przysługuje na postanowienie:  
 
a)    o zawieszeniu postępowania  
b)    o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania  
c)    o podjęciu zawieszonego postępowania  
 
33.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym podlega niezwłocznie publicznemu 
udostępnieniu w sekretariacie sądu przez okres:  

 
a)    siedmiu dni  
b)   czternastu dni  
c)   trzydziestu dni  
 
34.   Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

sąd uwzględniając skargę jednostki samorządu terytorialnego na akt nadzoru:  
 
a)    uchyla ten akt  
b)     stwierdza bezskuteczność tego aktu  
c)     stwierdza nieważność tego aktu  
 
35.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

referendarz sądowy nie może wydać zarządzenia o: 
 
a)    wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem 

sporządzonym na wniosek 
b)     pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu nieuiszczenia w terminie siedmiu 

dni od dnia doręczenia wezwania opłaty kancelaryjnej za wydanie na podstawie akt 
odpisu orzeczenia z uzasadnieniem 

c)  ściągnięciu opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym 
na wniosek 

 
36.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

strona może zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku:  
 
a)     w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu  
b)     w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku, gdy wyroku nie doręcza się stronie  
c)     w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu, a gdy wyroku nie doręcza się 

stronie - w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku  
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37.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
jeżeli pełnomocnik wyznaczony na podstawie przepisów o prawie pomocy nie 
stwierdza podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej:  

 
a)    składa w sądzie, w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej, sporządzoną przez 

siebie opinię w tym przedmiocie wraz z odpisami dla stron postępowania  
b)     składa w sądzie, w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej, sporządzoną przez 

siebie opinię w tym przedmiocie wraz z odpisem dla strony, dla której został 
ustanowiony  

c)     składa w sądzie, w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej, sporządzoną przez 
siebie opinię w tym przedmiocie, a odpis tej opinii doręcza stronie, dla której został 
ustanowiony  

 
38.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

wojewódzki sąd administracyjny:  
 
a)    umorzy na posiedzeniu niejawnym postępowanie kasacyjne, zawsze jeżeli strona 

skutecznie cofnęła skargę kasacyjną  
b)    nie może umorzyć postępowania kasacyjnego  
c)    umorzy na posiedzeniu niejawnym postępowanie kasacyjne, jeżeli strona skutecznie 

cofnęła skargę kasacyjną przed jej przedstawieniem wraz z aktami sprawy 
Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu  

 
39.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

nieważność postępowania sądowoadministracyjnego nie zachodzi 
w przypadku, jeżeli:  

 
a)    wojewódzki sąd administracyjny orzekł w sprawie, w której jest właściwy inny 

wojewódzki sąd administracyjny  
b)     gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany  
c)     jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy  
 
40.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

opłatą sądową nie jest: 
 
a)    opłata kancelaryjna za zaświadczenie wydane na podstawie zbiorów gromadzonych 

i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy  
b)     opłata kancelaryjna za stwierdzenie prawomocności orzeczenia  
c)     zaliczka na pokrycie należności kuratora ustanowionego przez sąd dla strony, której 

miejsce pobytu nie jest znane  
 
41.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

sąd z urzędu zwraca stronie:  
 
a)    połowę uiszczonego wpisu od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na 

które sprawa została skierowana, z tym że posiedzenie mediacyjne nie wyłącza 
zwrotu  

b)     cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia 
rozprawy  

c)  cały uiszczony wpis od zażalenia na postanowienie w przedmiocie zwrotu koszów 
postępowania, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione  
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42.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje:  

 
a)    zwolnienie od opłat sądowych w całości  
b)     zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata  
c)     zwolnienie od opłat sądowych i wydatków  
 
43.   Przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do 

postępowań:  
 
a) w sprawach nakładania administracyjnych kar pieniężnych  
b)  w sprawach wydawania zaświadczeń 
c)  wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między 

organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi 

44.  Zasady wnoszenia sprzeciwu od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w tym 
dotyczące terminu do wniesienia sprzeciwu, regulowane są przepisami:  

a) Kodeksu postępowania administracyjnego  
b) ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  
c) ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych  
 
45.  Zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść stron:  
 
a)  jest zasadą ogólną kodeksu postępowania administracyjnego, od której 

obowiązywania kodeks nie przewiduje żadnych wyjątków  
b) ma zastosowanie w każdym postępowaniu administracyjnym, bez względu na jego 

przedmiot  
c)  nie ma zastosowania, jeżeli sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy 

osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ 
 
46.  Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego została określona 

w:  
 
a) art. 6 k.p.a. 
b) art. 15 k.p.a. 
c) art. 28 k.p.a.  
 
47.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, sprawy, które nie 

wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być 
załatwione: 

 
a) w ciągu 14 dni  
b) w ciągu miesiąca  
c) niezwłocznie  
 
48.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, sprawy mogą być 

załatwiane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:  

 
a) bez żadnych ograniczeń  
b) gdy w sprawie nie uczestniczą strony o spornych interesach  
c) gdy przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie 
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49.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,  jeżeli początkiem 
terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego 
terminu: 

 
a) uwzględnia się dzień, w którym zdarzenie nastąpiło 
b) nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło 
c) nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło, jeżeli jest to dzień wolny od 

pracy 
 
50.  W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, oświadczenie 

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania:  
 
a)   może złożyć tylko ta strona, na której wniosek wszczęto postępowanie  
b)   może zostać złożone w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania  
c)   może zostać złożone w każdym czasie po wszczęciu postępowania 
 
51.  W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, odmowa wznowienia 

postępowania następuje w formie:  
 
a) decyzji  
b) postanowienia  
c) decyzji lub postanowienia – w zależności od przedmiotu postępowania 

wznowieniowego  
 
52.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku złożenia 

podania o wszczęcie postępowania w sprawie, której rozpatrzenie i wydanie 
decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez 
sąd, organ administracji publicznej, do którego wpłynęło podanie: 

 
a) zwraca je wnioskodawcy, pouczając o wymogu wystąpienia do właściwego sądu 

o rozstrzygnięcie tego zagadnienia 
b) pozostawia podanie bez rozpatrzenia 
c) zawiadamia o wszczęciu postępowania i je zawiesza 
 
53.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku, gdy 

decyzja wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości nie stwierdza 
się nieważności tej decyzji, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia 
upłynęło: 

 
a) pięć lat 
b) dziesięć lat 
c) dwadzieścia lat  
 
54.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, warunkiem uchylenia 

decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, nie jest: 
 
a) zgoda strony na uchylenie decyzji  
b) zgoda organu wyższego stopnia nad organem, który wydał tę decyzję   
c) brak przepisu szczególnego sprzeciwiającego się uchyleniu takiej decyzji 
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55.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zakaz wydania przez 
organ odwoławczy decyzji na niekorzyść strony odwołującej się: 

 
a) ma charakter względny, gdyż podlega wyłączeniu, gdy zaskarżona decyzja rażąco 

narusza interes społeczny 
b) ma charakter względny, gdyż podlega wyłączeniu, gdy zaskarżona decyzja 

obarczona jest jedną z wad nakazujących stwierdzenie jej nieważności 
c) ma charakter bezwzględny 
 
56.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postanowienie 

o podjęciu zawieszonego postępowania i postanowienie odmawiające podjęcia 
zawieszonego postępowania: 

 
a)  podlegają zaskarżeniu na tych samych zasadach 
b) są postanowieniami, z których tylko pierwsze podlega zaskarżeniu 
c) są postanowieniami, z których tylko ostatnie podlega zaskarżeniu 
 
57.  Zgodnie z Ordynacją podatkową, odwołanie od decyzji organu podatkowego:  
 
a) nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, z odwołania ma jednak wynikać, że strona 

nie jest zadowolona z wydanej decyzji 
b)  powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji 
c) nie musi wskazywać dowodów uzasadniających żądanie będące przedmiotem 

odwołania  
 
58.  Zgodnie z Ordynacją podatkową, jeżeli żądanie w sprawie stwierdzenia 

nieważności decyzji ostatecznej zostało wniesione po upływie 5 lat od 
doręczenia decyzji organ podatkowy:  

 
a)  wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności 
b) wszczyna postępowanie w wyniku którego może wydać decyzję ograniczającą się do 

stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa 
c) wydaje decyzję stwierdzającą uchybienie terminowi do wniesienia żądania w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej 
 
59.    Zgodnie z Ordynacją podatkową, niedopełnienie przez stronę przewidzianych 

w decyzji lub w przepisach prawa podatkowego warunków uprawniających do 
skorzystania z ulg stanowi przesłankę:  

 
a) wznowienia postępowania w sprawie takiej decyzji  
b) stwierdzenia nieważności takiej decyzji 
c)  stwierdzenia wygaśnięcia takiej decyzji  
 

60.   Zgodnie z Ordynacją podatkową, odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej 
instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze rozpatruje:  

 
a) Szef Krajowej Administracji Skarbowej 
b) dyrektor izby administracji skarbowej  
c)  samorządowe kolegium odwoławcze   
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…………………………………..    GRUPA „B”   
  
imię i nazwisko 
 

 
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 

KONKURS NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO 
Nr Og-1121/10/19 
4 czerwca 2019 r. 

 
TEST 

 
Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez oznaczenie kółkiem wybranej 
litery a), b), c). 
W każdym pytaniu występuje jedna prawidłowa odpowiedź. 
 

 
1. Przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do 

postępowań:  
 
a) w sprawach nakładania administracyjnych kar pieniężnych  
b)  w sprawach wydawania zaświadczeń 
c)  wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między 

organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi 

2.  Zasady wnoszenia sprzeciwu od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w tym 
dotyczące terminu do wniesienia sprzeciwu, regulowane są przepisami:  

a) Kodeksu postępowania administracyjnego  
b) ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  
c) ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych  
 
3.  Zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść stron:  
 
a)  jest zasadą ogólną kodeksu postępowania administracyjnego, od której 

obowiązywania kodeks nie przewiduje żadnych wyjątków  
b) ma zastosowanie w każdym postępowaniu administracyjnym, bez względu na jego 

przedmiot  
c)  nie ma zastosowania, jeżeli sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy 

osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ 
 
4.  Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego została określona 

w:  
 
a) art. 6 k.p.a. 
b) art. 15 k.p.a. 
c) art. 28 k.p.a.  
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5.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, sprawy, które nie 
wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być 
załatwione: 

 
a) w ciągu 14 dni  
b) w ciągu miesiąca  
c) niezwłocznie  
 
6.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, sprawy mogą być 

załatwiane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:  

 
a) bez żadnych ograniczeń  
b) gdy w sprawie nie uczestniczą strony o spornych interesach  
c) gdy przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie 

7.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,  jeżeli początkiem 
terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego 
terminu: 

 
a) uwzględnia się dzień, w którym zdarzenie nastąpiło 
b) nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło 
c) nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło, jeżeli jest to dzień wolny od 

pracy 
 
8.  W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, oświadczenie 

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania:  
 
a)   może złożyć tylko ta strona, na której wniosek wszczęto postępowanie  
b)   może zostać złożone w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania  
c)   może zostać złożone w każdym czasie po wszczęciu postępowania 
 
9.  W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, odmowa wznowienia 

postępowania następuje w formie:  
 
a) decyzji  
b) postanowienia  
c) decyzji lub postanowienia – w zależności od przedmiotu postępowania 

wznowieniowego  
 
10.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku złożenia 

podania o wszczęcie postępowania w sprawie, której rozpatrzenie i wydanie 
decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez 
sąd, organ administracji publicznej, do którego wpłynęło podanie: 

 
a) zwraca je wnioskodawcy, pouczając o wymogu wystąpienia do właściwego sądu 

o rozstrzygnięcie tego zagadnienia 
b) pozostawia podanie bez rozpatrzenia 
c) zawiadamia o wszczęciu postępowania i je zawiesza 
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11.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku, gdy 
decyzja wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości nie stwierdza 
się nieważności tej decyzji, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia 
upłynęło: 

 
a) pięć lat 
b) dziesięć lat 
c) dwadzieścia lat  
 
12.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, warunkiem uchylenia 

decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, nie jest: 
 
a) zgoda strony na uchylenie decyzji  
b) zgoda organu wyższego stopnia nad organem, który wydał tę decyzję   
c) brak przepisu szczególnego sprzeciwiającego się uchyleniu takiej decyzji 
 
13.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zakaz wydania przez 

organ odwoławczy decyzji na niekorzyść strony odwołującej się: 
 
a) ma charakter względny, gdyż podlega wyłączeniu, gdy zaskarżona decyzja rażąco 

narusza interes społeczny 
b) ma charakter względny, gdyż podlega wyłączeniu, gdy zaskarżona decyzja 

obarczona jest jedną z wad nakazujących stwierdzenie jej nieważności 
c) ma charakter bezwzględny 
 
14.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postanowienie 

o podjęciu zawieszonego postępowania i postanowienie odmawiające podjęcia 
zawieszonego postępowania: 

 
a)  podlegają zaskarżeniu na tych samych zasadach 
b) są postanowieniami, z których tylko pierwsze podlega zaskarżeniu 
c) są postanowieniami, z których tylko ostatnie podlega zaskarżeniu 
 
15.  Zgodnie z Ordynacją podatkową, odwołanie od decyzji organu podatkowego:  
 
a) nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, z odwołania ma jednak wynikać, że strona 

nie jest zadowolona z wydanej decyzji 
b)  powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji 
c) nie musi wskazywać dowodów uzasadniających żądanie będące przedmiotem 

odwołania  
 
16.  Zgodnie z Ordynacją podatkową, jeżeli żądanie w sprawie stwierdzenia 

nieważności decyzji ostatecznej zostało wniesione po upływie 5 lat od 
doręczenia decyzji organ podatkowy:  

 
a)  wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności 
b) wszczyna postępowanie w wyniku którego może wydać decyzję ograniczającą się do 

stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa 
c) wydaje decyzję stwierdzającą uchybienie terminowi do wniesienia żądania w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej 
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17.    Zgodnie z Ordynacją podatkową, niedopełnienie przez stronę przewidzianych 
w decyzji lub w przepisach prawa podatkowego warunków uprawniających do 
skorzystania z ulg stanowi przesłankę:  

 
a) wznowienia postępowania w sprawie takiej decyzji  
b) stwierdzenia nieważności takiej decyzji 
c)  stwierdzenia wygaśnięcia takiej decyzji  

18.   Zgodnie z Ordynacją podatkową, odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej 
instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze rozpatruje:  

 
a) Szef Krajowej Administracji Skarbowej 
b) dyrektor izby administracji skarbowej  
c)  samorządowe kolegium odwoławcze   
 
19.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach:  
 

a)  sporów kompetencyjnych między organami jednostek samorządu terytorialnego 
a organami administracji rządowej  

b)  skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu 
terytorialnego  

c)    odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach 
administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika 
z przepisów prawa  

 
20.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

odpowiedź na zażalenie może być wniesiona:  
 
a)    do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie siedmiu dni od doręczenia 

zażalenia  
b)    do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie siedmiu dni od doręczenia 

zażalenia  
c)     do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie czternastu dni od doręczenia 

zażalenia  
   
21.    Do usunięcia którego z niżej wymienionych braków skargi kasacyjnej, w świetle 

przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
nie może wzywać przewodniczący w terminie siedmiu dni pod rygorem 
odrzucenia skargi kasacyjnej:  

 
a)   braku oznaczenia zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone 

w całości, czy w części  
b)     braku przytoczenia podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienia  
c)    braku wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego 

uchylenia lub zmiany  
   
22.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od 

wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniającego sprzeciw od 
decyzji:  

 
a)     przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 

dni od doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem  
b)     nie przysługuje środek odwoławczy, z tym że na zawarte w wyroku postanowienie 

w przedmiocie grzywny przysługuje zażalenie  
c)     przysługuje sprzeciw do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni od 

doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem  
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23.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie 
była należycie reprezentowana, nie można żądać wznowienia postępowania po 
upływie:  

 
a)     trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia  
b)     pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia  
c)     dziesięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia  
   
24.   Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o wstrzymaniu 
wykonania aktu lub czynności traci moc z dniem:  

 
a)    wydania orzeczenia oddalającego skargę  
b)     uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę  
c)     uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego skargę  
 
25.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

skarga wniesiona wprost do sądu administracyjnego przed upływem terminu 
trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (przy 
założeniu, że termin do wniesienia skargi na to rozstrzygnięcie wynosi 
trzydzieści dni):  

 
a)     jest niedopuszczalna z powodu naruszenia trybu wniesienia skargi - za 

pośrednictwem organu administracji, którego działanie jest przedmiotem skargi  
b)     jest wniesiona z zachowaniem terminu  
c)     jest wniesiona z zachowaniem terminu, o ile w terminie trzydziestu dni od dnia 

doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie sąd przekaże ją organowi 
administracji, którego działanie jest przedmiotem skargi  

 
26.   Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do 

postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego wydanego w wyniku 
rozpoznania sprzeciwu od zarządzenia lub postanowienia referendarza 
sądowego w przedmiocie przyznania prawa pomocy sąd sporządza 
uzasadnienie, ponieważ:  

 
a)    orzeka jako sąd drugiej instancji, a Naczelny Sąd Administracyjny z urzędu uzasadnia 

postanowienia  
b)     jest to postanowienie w przedmiocie kosztów sądowych, a takie postanowienia sąd 

uzasadnia z urzędu  
c)    sąd z urzędu uzasadnia postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym  
 
27.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

osobie prawnej prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym gdy 
wykaże, że: 

 
c)   nie ma wystarczających środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów sądowych 
a)   nie ma dostatecznych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania 
b)  nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania 
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28.   Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
sąd może zawiesić postępowanie z urzędu:  

 
a)    w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego 

w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia 
postępowania  

b)  jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości 
pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu  

c)    jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania 
administracyjnego lub sądowoadministracyjnego 

 
29.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od 

zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie odmowy uzupełnienia protokołu 
rozprawy strony mogą:  

 
a)    odwołać się do sądu w terminie siedmiu dni  
b)     wnieść sprzeciw do sądu w terminie czternastu dni  
c)     wnieść zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie siedmiu dni 
 
30.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

zażalenie nie przysługuje na postanowienie:  
 
a)    o zawieszeniu postępowania  
b)    o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania  
c)    o podjęciu zawieszonego postępowania  
 
31.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym podlega niezwłocznie publicznemu 
udostępnieniu w sekretariacie sądu przez okres:  

 
a)    siedmiu dni  
b)   czternastu dni  
c)   trzydziestu dni  
 
32.   Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

sąd uwzględniając skargę jednostki samorządu terytorialnego na akt nadzoru:  
 
a)    uchyla ten akt  
b)     stwierdza bezskuteczność tego aktu  
c)     stwierdza nieważność tego aktu  
 
33.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

referendarz sądowy nie może wydać zarządzenia o: 
 
a)    wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem 

sporządzonym na wniosek 
b)     pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu nieuiszczenia w terminie siedmiu 

dni od dnia doręczenia wezwania opłaty kancelaryjnej za wydanie na podstawie akt 
odpisu orzeczenia z uzasadnieniem 

c)  ściągnięciu opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym 
na wniosek 
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34.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
strona może zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku:  

 
a)     w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu  
b)     w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku, gdy wyroku nie doręcza się stronie  
c)     w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu, a gdy wyroku nie doręcza się 

stronie - w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku  
 
35.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

jeżeli pełnomocnik wyznaczony na podstawie przepisów o prawie pomocy nie 
stwierdza podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej:  

 
a)    składa w sądzie, w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej, sporządzoną przez 

siebie opinię w tym przedmiocie wraz z odpisami dla stron postępowania  
b)     składa w sądzie, w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej, sporządzoną przez 

siebie opinię w tym przedmiocie wraz z odpisem dla strony, dla której został 
ustanowiony  

c)     składa w sądzie, w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej, sporządzoną przez 
siebie opinię w tym przedmiocie, a odpis tej opinii doręcza stronie, dla której został 
ustanowiony  

 
36.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

wojewódzki sąd administracyjny:  
 
a)    umorzy na posiedzeniu niejawnym postępowanie kasacyjne, zawsze jeżeli strona 

skutecznie cofnęła skargę kasacyjną  
b)    nie może umorzyć postępowania kasacyjnego  
c)    umorzy na posiedzeniu niejawnym postępowanie kasacyjne, jeżeli strona skutecznie 

cofnęła skargę kasacyjną przed jej przedstawieniem wraz z aktami sprawy 
Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu  

 
37.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

nieważność postępowania sądowoadministracyjnego nie zachodzi 
w przypadku, jeżeli:  

 
a)    wojewódzki sąd administracyjny orzekł w sprawie, w której jest właściwy inny 

wojewódzki sąd administracyjny  
b)     gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany  
c)     jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy  
 
38.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

opłatą sądową nie jest: 
 
a)    opłata kancelaryjna za zaświadczenie wydane na podstawie zbiorów gromadzonych 

i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy  
b)     opłata kancelaryjna za stwierdzenie prawomocności orzeczenia  
c)     zaliczka na pokrycie należności kuratora ustanowionego przez sąd dla strony, której 

miejsce pobytu nie jest znane  
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39.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
sąd z urzędu zwraca stronie:  

 
a)    połowę uiszczonego wpisu od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na 

które sprawa została skierowana, z tym że posiedzenie mediacyjne nie wyłącza 
zwrotu  

b)     cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia 
rozprawy  

c)  cały uiszczony wpis od zażalenia na postanowienie w przedmiocie zwrotu koszów 
postępowania, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione  

 
40.    Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje:  
 
a)    zwolnienie od opłat sądowych w całości  
b)     zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata  
c)     zwolnienie od opłat sądowych i wydatków  
 
41.   Konstytucja gwarantuje prawo do: 
 
a) rzetelnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd  
b) jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezależny sąd  
c) wnikliwego i bezzwłocznego rozpatrzenia sprawy przez sąd  
 
42.  Zgodnie z Konstytucją,  publiczne ogłoszenie wyroku wydanego na rozprawie: 
 
a) może być wyłączone wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo państwa  
b) może być wyłączone ze względu na bezpieczeństwo państwa oraz ochronę życia 

prywatnego stron  
c)  jest zasadą, od której Konstytucja nie przewiduje wyjątków  
 
43.  Konstytucyjną zasadą/zasadami nabycia obywatelstwa polskiego jest/są:  
 
a) zasada krwi  
b) zasada prawa ziemi  
c) zasada krwi i zasada prawa ziemi  
 
44.  Zgodnie z Konstytucją, sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrola 

działalności organów samorządu terytorialnego dokonywana jest z punktu 
widzenia:  

 
a) celowości  
b) użyteczności  
c) legalności  
 
45.  Według Konstytucji,  z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez Trybunał 

Konstytucyjny sporu kompetencyjnego pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi 
organami państwa mogą wystąpić:  

 
a)  Marszałek Sejmu i 100 posłów 
b) Prezes Rady Ministrów i Rzecznik Praw Obywatelskich  
c)  Prezes Rady Ministrów i Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  
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46.  Zgodnie z Konstytucją, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
zgodności ustawy z Konstytucją mogą wystąpić: 

 
a) organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego 
b)  organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 
c)   wszystkie organy jednostek samorządu terytorialnego 

47.  Zgodnie z Konstytucją, wybory powszechne i bezpośrednie odbywają się: 
 
a) tylko do Sejmu  
b) tylko do Sejmu i organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego  
c) do Sejmu i Senatu 
 
48.  Zgodnie z Konstytucją,  organem nadzoru nad działalnością jednostek 

samorządu terytorialnego nie jest:  

a) Prezes Rady Ministrów   
b) Rada Ministrów  
c)  wojewoda  
 
49. Zgodnie z Konstytucją, kadencja wybranych członków Krajowej Rady 

Sądownictwa trwa: 
 
a) 4 lata 
b) 5 lat 
c) 6 lat 
 
50.  W świetle Konstytucji, umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią 

zgodą wyrażoną w ustawie: 
 
a) nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw  
b) co do zasady nie jest bezpośrednio stosowana  
c) ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową 
 
51.  W świetle Konstytucji, akty prawa miejscowego mogą ustanawiać:  
 
a) tylko organy samorządu terytorialnego  
b) terenowe organy administracji rządowej  
c) organy samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej 
 
52.  Organem konstytucyjnym nie jest: 
 
a) Rada Bezpieczeństwa Narodowego   
b) Państwowa Komisja Wyborcza   
c) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  
 
53.    W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

wydziały zamiejscowe wojewódzkich sądów administracyjnych, poza siedzibą 
sądu, tworzy:  

 
a)    Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego na wniosek prezesa właściwego 

wojewódzkiego sądu administracyjnego  
b)    Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w drodze zarządzenia  
c)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego  
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54.    W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 
wydziały wojewódzkiego sądu administracyjnego tworzy:  

 
a)    prezes właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego  
b)     Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
c)     Minister Sprawiedliwości  
 
55.    W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, liczbę 

wiceprezesów sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym określa:  
 
a)    Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  
b)     zgromadzenie ogólne właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego na 

wniosek prezesa tego sądu  
c)     prezes właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego na wniosek kolegium 

tego sądu  
 
56.   W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

zgromadzenie ogólne wojewódzkiego sądu administracyjnego:  
 
a)    zgłasza kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa  
b)     przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów 

wojewódzkiego sądu administracyjnego  
c)     ustala podział czynności w sądzie i określa szczegółowe zasady przydziału spraw 

poszczególnym sędziom i asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym 
i starszym referendarzom sądowym  

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

stanowisku starszego asystenta sędziego może być zatrudniony asystent 
sędziego, który zajmował stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej:  

 
a)    trzy lata  
b)     pięć lat  
c)     dziesięć lat 
 
58.    W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
wybiera: 

 
a)    Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego  
b)     Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego  
c)     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  
 
59.    W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych 

maksymalny okres, przez jaki prezes sądu w wojewódzkim sądzie 
administracyjnym może nieprzerwanie zajmować to stanowisko wynosi:  

 
a)    pięć lat  
b)    sześć lat  
c)    dziesięć lat  
   
60.    W myśl przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawy dyscyplinarne sędziów 
sądów administracyjnych w drugiej instancji w składzie:  

 
a)     trzech sędziów  
b)     pięciu sędziów  
c)     siedmiu sędziów  
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…………………………………..       
imię i nazwisko 
 
 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO 

Nr Og-1121/10/19 
4 czerwca 2019 r. 
 

Rozwiązanie kazusów polega na opracowaniu postanowień Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie lub referendarza sądowego wraz z uzasadnieniem. 
Postanowienia te Sąd/ referendarz sądowy wyda na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 
2019 r. Sędzią sprawozdawcą/referendarzem sądowym powinien być 

sędzia/referendarz określony imieniem i nazwiskiem osoby sporządzającej każde z 

postanowień. 

  

   KAZUS nr 1 

Stowarzyszenie „Lato 2000” 29 grudnia 2011 r. wniosło do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Warszawie z dnia 2 listopada 2011 r. nr 406, utrzymującą w mocy 
decyzję organu pierwszej instancji o ustaleniu, na wniosek Jana Kowalskiego, 
środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
chlewni. Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt IX SA/Wa 2345/11.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2012 r. 
sygn. akt IX SA/Wa 2345/11 uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Warszawie oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu pierwszej 
instancji.  

Jan Kowalski, reprezentowany przez radcę prawnego, wniósł skargę kasacyjną od 
wyroku z dnia 17 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
postanowieniem z dnia 17 grudnia 2012 r. odrzucił skargę kasacyjną z powodu 
nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braku formalnego polegającego na 
niedołączeniu do niej pełnomocnictwa dla radcy prawnego. Z kolei postanowieniem 
z dnia 16 kwietnia 2013 r. Sąd odrzucił zażalenie na postanowienie z dnia 17 grudnia 
2012 r. z powodu sporządzenia go osobiście przez Jana Kowalskiego. 
Postanowienie to nie zostało zaskarżone i stało się prawomocne 19 czerwca 2013 r.  

Jan Kowalski, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, który złożył w jego 
imieniu skargę kasacyjną, 18 stycznia 2019 r. wniósł skargę o wznowienie 
postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2012 r. sygn. akt IX SA/Wa 
2345/11. Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt IX SA/Wa 178/19.  

Skarga o wznowienie postępowania została oparta na podstawie art. 271 
pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skarżący 
podniósł, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie został 
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wydany 17 kwietnia 2012 r., podczas gdy 4 stycznia 2012 r. Stowarzyszenie „Lato 
2000” wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego. Stwierdził, że w tej sytuacji 
postępowanie było dotknięte wadą nieważności, ponieważ strona nie miała zdolności 
sądowej. Wskazał, że o wykreśleniu Stowarzyszenia „Lato 2000” z Krajowego 
Rejestru Sądowego dowiedział się z postanowienia Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2018 r. sygn. akt X SA/Wa 111/18 
o odrzuceniu skargi wniesionej przez osobę, która w przeszłości była prezesem 
zarządu Stowarzyszenia „Lato 2000”, na decyzję dotyczącą inwestycji realizowanej 
przez sąsiada. Skarżący oświadczył, że w uzasadnieniu tego postanowienia znalazła 
się informacja o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 
4 stycznia 2012 r., którym wykreślono Stowarzyszenie „Lato 2000” z siedzibą w 
Warszawie z Krajowego Rejestru Sądowego.  

Jan Kowalski zażądał uchylenia zaskarżonego wyroku i umorzenia postępowania 
wszczętego skargą z dnia 29 grudnia 2011 r. Do skargi o wznowienie postępowania 
dołączył: 1) odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 
4 stycznia 2012 r. (ze stwierdzeniem prawomocności od dnia 5 kwietnia 2012 r.); 
2) odpisy postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 
dnia 9 listopada 2018 r. sygn. X SA/Wa 111/18 i zwrotnego potwierdzenia odbioru 
tego postanowienia przez Jana Kowalskiego w dniu 20 listopada 2018 r.; 3) dowód 
uiszczenia wpisu od skargi o wznowienie postępowania w wysokości 100 zł; 
4) wierzytelny odpis pełnomocnictwa ogólnego udzielonego radcy prawnemu; 5) 
odpisy skargi o wznowienie postępowania dla pozostałych stron i uczestników 
postępowania.  
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KAZUS nr 2 

Postanowieniem z 4 lipca 2018 r. nr 13/2018, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., po 
rozpatrzeniu zażalenia Franciszka Czerwca, utrzymał w mocy postanowienie 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie (PINB) z dnia 17 maja 
2018 r. nr 172/2018  nakładające na Franciszka Czerwca grzywnę w celu 
przymuszenia w wysokości 6 000 zł z powodu uchylania się od wykonania obowiązku 
nałożonego decyzją PINB z dnia 1 stycznia 2016 r. nr 600/16 nakazującą usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
znajdującym się na działce nr ew. 2324 w Legionowie poprzez wykonanie robót 
budowlanych polegających na rozbiórce schodów zewnętrznych z zadaszeniem oraz  
ogrodzenia działki o nr 2324 od strony północnej.  

W uzasadnieniu  postanowienia z dnia 4 lipca 2018 r. Mazowiecki Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazał, że w związku z niewykonaniem przez 
Franciszka Czerwca obowiązku wskazanego w ww. decyzji PINB z dnia 1 stycznia 
2016 r. nr 600/16, organ powiatowy, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przeprowadził postępowanie mające 
na celu wyegzekwowanie wynikającego z niej obowiązku. W dniu 16 maja 2016 r. do 
zobowiązanego zostało skierowane upomnienie wzywające go do wykonania 
obowiązku, zaś 31 lipca 2016 r. PINB wystawił tytuł wykonawczy nr 330/10/15, który 
doręczono zobowiązanemu 13 sierpnia 2016 r. Wobec stwierdzenia, że zobowiązany 
nie wykonał obowiązku wynikającego z decyzji z 1 stycznia 2016 r. poprzez  
usunięcie nieprawidłowości w ww. budynku mieszkalnym, Mazowiecki Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że zasadne było wydanie przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie  wskazanego powyżej 
postanowienia z dnia 17 maja 2018 r. nakładającego na Franciszka Czerwca 
grzywnę w celu przymuszenia.  

Na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
z dnia 4 lipca 2018 r.  Franciszek Czerwiec wniósł w terminie skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie.  

Wraz ze skargą skarżący wystąpił z wnioskiem o wstrzymanie wykonania 
postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie z dnia 
17 maja 2018 r. nr 172/2018. Uzasadniając wniosek o wstrzymanie wykonania 
skarżący  podniósł, że wykonanie tego postanowienia grozi niebezpieczeństwem 
wyrządzenia mu znacznej szkody lub spowodowania trudnych od odwrócenia 
skutków, gdyż wiązać się będzie z utratą nakładów finansowych poniesionych na 
wykonanie schodów z zadaszeniem oraz ogrodzenia. Skarżący podniósł ponadto, że  
rozbiórka ogrodzenia grozi zalaniem jego działki wodami przepływającej za nim rzeki 
wyjaśniając, że przedmiotowe ogrodzenie stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed 
zalaniem wodami rzeki. Skarżący wskazał również, że dokonanie rozbiórki schodów 
z zadaszeniem oraz ogrodzenia będzie wiązało się z poniesieniem przez niego 
znacznych kosztów.  
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KAZUS nr 3 

Grzegorz Adamski wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na 
decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 
2019 r. nr 16/09 w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego.  

Skarżący zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym 
zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego.  

W złożonym na urzędowym formularzu wniosku o prawo pomocy z 7 maja 2018 r. 
podał, że prowadzi gospodarstwo domowe z żoną i podopiecznym, nie osiąga 
dochodów, zaś jego gospodarstwo domowe utrzymywane jest ze środków w 
wysokości 5.864 zł miesięcznie z tytułu wynagrodzenia żony w wysokości 5.120 zł 
oraz renty podopiecznego – 744 zł. Wnioskodawca oświadczył jednocześnie, że jego 
majątek obejmuje dom o pow. 100 m2, 3 ha lasów i łąk, trzy konie przeznaczone do 
hipoterapii, samochód osobowy o wartości około 5.000 zł oraz oszczędności 
w kwocie 9.500 zł. Podał również, że miesięczne wydatki jego rodziny wynoszą około 
6.000 zł. Składają się na nie: koszty rehabilitacji podopiecznego i dojazdów do 
ośrodka rehabilitacyjnego (1.000 zł miesięcznie), koszty wyżywienia (około 2.000 zł 
miesięcznie), koszty utrzymania domu, w tym opłaty za energię elektryczną, wodę, 
ogrzewanie gazowe, wywóz śmieci (około 1.730 zł miesięcznie), telewizja (170 zł 
miesięcznie), internet (30 zł miesięcznie), środki czystości i hieny osobistej (około 
200-250 zł miesięcznie), odzież i obuwie (średnio 200 zł miesięcznie), pomoce 
szkolne dla podopiecznego (średnio 200 zł miesięcznie), dodatkowe ubezpieczenie 
zdrowotne (150 zł kwartalnie), kursy jazdy konnej, na które uczęszcza żona 
(300 zł miesięcznie).  

W uzasadnieniu wniosku Grzegorz Adamski wyjaśnił, że od 17 lat sprawuje 24-
godzinną opiekę nad swoim całkowicie ubezwłasnowolnionym podopiecznym. 
Stwierdził, że posiadane oszczędności stanowią środki, które gromadzi na zakup 
nowego samochodu, ponieważ jesienią bieżącego roku zamierza sprzedać 
dziesięcioletni samochód, który obecnie użytkuje i kupić nowszy, bardziej 
komfortowy.  
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