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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 

 
Nr Og-1121/9/22 

 

9 sierpnia 2022 r. 
 
 

TEST 
 

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

 
1.  Zgodnie z Konstytucją, gwarantem ciągłości władzy państwowej jest (są): 
 
a) Prezydent RP 
b) Sejm 
c) Sejm i Senat 
 
2.  Według Konstytucji, aktem wydawanym na podstawie szczegółowego 
 upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania jest: 
 
a) rozporządzenie 
b) zarządzenie 
c)  uchwała Rady Ministrów 
 
3.   Zgodnie z Konstytucją, zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla 
 innych jednostek samorządu terytorialnego wykonuje: 
 
a)  województwo  
b)  powiat   
c)  gmina 
 
4.  Zgodnie z Konstytucją, sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są: 
 
a)   niezawiśli  
b)  niezależni  
c)  bezstronni 
 
5.  Zgodnie z Konstytucją, ogłoszenie podpisanej ustawy w Dzienniku Ustaw RP 
 zarządza:   
 
a) Marszałek Sejmu 
b) Marszałek Senatu 
c) Prezydent RP 
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6.  Zgodnie z Konstytucją, jednostki samorządu terytorialnego: 
 
a) nie mają osobowości prawnej 
b) mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych 
c) zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej wykonują 
 jako zadania zlecone 
 
7.  Zgodnie z Konstytucją, prawo składania petycji i wniosków w interesie 
 publicznym do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji 
 społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z 
 zakresu administracji publicznej przysługuje: 
 
a) każdemu   
b) wyłącznie obywatelom polskim 
c) obywatelom polskim i obywatelom Unii Europejskiej   
 
8.  W świetle Konstytucji, kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej trwa: 
 
a) cztery lata  
b) pięć lat  
c)  sześć lat 
 
9.  Według Konstytucji, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i 
 stawek podatkowych następuje:  
 
a) w drodze aktów wewnętrznych Rady Ministrów  
b)  na zasadach i w trybie określonych w ustawie lub aktach podustawowych  
c)  w drodze ustawy 
 
10.  Zgodnie z Konstytucją, Sejm składa się z: 
 
a) 350 posłów 
b) 460 posłów 
c) 560 posłów 
 
11.  Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kontrola 
 działalności administracji publicznej jest sprawowana przez sądy 
 administracyjne pod względem: 
 
a) zgodności z prawem 
b) zgodności z prawem i gospodarności  
c) zgodności z prawem i skuteczności w realizowaniu polityki administracyjnej  
 
12.  Zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów administracyjnych 
 sprawuje: 
 
a) Minister Sprawiedliwości  
b) Krajowa Rada Sądownictwa  
c)  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 
13. Naczelny Sąd Administracyjny dzieli się na: 
 
a)  Izbę Finansową, Izbę Gospodarczą i Izbę Ogólnoadministracyjną 
b)  Izbę Finansów Publicznych, Izbę Gospodarczo - Finansową i Izbę 
 Ogólnoadministracyjną 
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c) Izbę Ogólnofinansową, Izbę Ogólnoadministracyjną i Izbę Odpowiedzialności 
 Zawodowej 
 
14.  W świetle ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do 
 rozpoznania  sprawy właściwy jest – co do zasady - wojewódzki sąd 
 administracyjny, na  którego obszarze właściwości: 
 
a)  ma miejsce zamieszkania strona wnosząca skargę  
b) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę większość uczestników postępowania  
c)  ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została 
 zaskarżona 
 
15.   W świetle ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
 zdolność występowania przed sądem administracyjnym jako strona posiada: 
 
a)  wyłącznie osoba fizyczna 
b)  wyłącznie osoba prawna 
c)  osoba fizyczna, osoba prawna lub organ administracji publicznej 
 
16.  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  
 
17.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
 ustalenie przez sąd, że sprawa w której została złożona skarga została już 
 prawomocnie osądzona prowadzi do:  
 
a) zawieszenia postępowania  
b) umorzenia postępowania 
c) odrzucenia skargi  
 
18. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
 wniesienie skargi po upływie terminu do jej wniesienia skutkuje: 
 
a) pozostawieniem skargi bez rozpoznania 
b) umorzeniem postępowania 
c) odrzuceniem skargi 
 
19.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
 jeżeli  uzasadnienie wyroku zostało sporządzone na wniosek strony, odpis 
 wyroku z uzasadnieniem doręcza się: 
 
a)  tylko tej stronie, która złożyła wniosek 
b) tej stronie, która złożyła wniosek oraz organowi 
c) każdej ze stron 
 
20.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
 prawomocne orzeczenie wiąże: 
 
a) tylko strony 
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b) tylko strony i sąd, który je wydał  
c) strony i sąd, który je wydał oraz inne sądy i inne organy państwowe 
 
21.  W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, organ odwoławczy nie 
 może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że: 
 
a)  zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo  
b)  wymaga tego ważny interes publiczny, w szczególności bezpieczeństwo państwa 
c)  przemawia za tym interes społeczny 
 
22.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, stwierdzenie 
 skierowania decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie jest przesłanką:  
 
a) wznowienia postępowania 
b) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji 
c) stwierdzenia nieważności decyzji 
 
23.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postanowienie 
 powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne: 
 
a) zawsze 
b) tylko gdy służy na nie skarga do sądu administracyjnego   
c) gdy służy na nie zażalenie albo skarga do sądu administracyjnego  
 
24.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli w podaniu nie 
 wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na 
 podstawie posiadanych danych: 
 
a)  podanie odrzuca się 
b) podanie pozostawia się bez rozpoznania 
c) stwierdza się niedopuszczalność podania 
 
25.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, rozstrzygnięcie w 
 sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze:  
 
a) postanowienia  
b) decyzji 
c)  decyzji lub milczącego załatwienia sprawy 
 
26.  Przewlekłość postępowania Kodeks postępowania administracyjnego definiuje 
 jako: 
 
a) niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach 
 szczególnych 
b)  zwłokę w załatwieniu sprawy z przyczyn zależnych od organu 
c)  prowadzenie postępowania dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 
 
27.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wznowienie 
 postępowania z uwagi to, że strona bez własnej winy nie brała udziału w 
 postępowaniu następuje: 
 
a) tylko na żądanie strony 
b) na żądanie strony albo z urzędu 
c) tylko z urzędu 
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28.  Według ustawy - Ordynacja podatkowa, podatkiem jest świadczenie pieniężne 
 o charakterze:  
 
a) publicznoprawnym i odpłatnym  
b) publicznoprawnym i przymusowym   
c) przymusowym i  zwrotnym 
 
29.  Według ustawy - Ordynacja podatkowa, w kwestiach mniejszej wagi 
 wynikających w toku postępowania, organ podatkowy może nie żądać 
 pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest:  
  
a) wstępny strony  
b)  małżonek strony  
c)  zstępny strony  
 
30.  Według ustawy - Ordynacja podatkowa, jeżeli orzeczenie Trybunału 
 Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji, 
 organ podatkowy na żądanie strony: 
 
a) wznawia postępowanie zakończone tą decyzją 
b) stwierdza nieważność tej decyzji 
c) stwierdza wygaśnięcie tej decyzji 
 
31.  W świetle ustawy o samorządzie gminnym, skarga do sądu na rozstrzygnięcie 
 organu nadzorczego dotyczące uchwały rady gminy:  
 
a)  objęta jest wpisem stosunkowym   
b) objęta jest wpisem stałym 
c)  jest wolna od wpisu 
 
32.  Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, kontrolę gospodarki finansowej 
 gminy  sprawuje:  
 
a)  wojewoda  
b)  samorządowe kolegium odwoławcze  
c)  regionalna izba obrachunkowa   
 
33.  Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem 
 od nieruchomości nie podlegają:  
 
a)  grunty  
b)  lasy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej  
c)  nieruchomości będące własnością państw obcych – pod warunkiem 
 wzajemności  
 
34.  W świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podstawę opodatkowania 
 podatkiem od nieruchomości dla gruntów stanowi: 
 
a) powierzchnia  
b) sposób użytkowania  
c)  wartość rynkowa  
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35.  W świetle ustawy o ewidencji ludności, jeżeli dane zgłoszone do zameldowania 
 lub wymeldowania budzą wątpliwości organ gminy rozstrzyga o 
 zameldowaniu lub wymeldowaniu w drodze: 
 
a) interpretacji  
b) obwieszczenia  
c)  decyzji administracyjnej 
 
36.  W świetle ustawy o ewidencji ludności, decyzję w sprawie wymeldowania 
 obywatela polskiego organ gminy wydaje:  
 
a)  wyłącznie z urzędu 
b)  wyłącznie na wniosek podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu 
c)  z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem  prawnym 
 do lokalu 
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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: 

Podatek od nieruchomości – przedmiot podatku, podatnicy podatku od 

nieruchomości, podstawa opodatkowania.  

 

Prawo administracyjne procesowe:  

Odwołanie od decyzji administracyjnej w świetle przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

 

 


