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KONKURS NA STANOWISKO AYSTENTA

SĘDZIEGO

W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W RZESZOWIE

Data - 20 luty 2017 r.
Imię

i nazwisko kandydata

(należy wypełnić

czytelnie)

Zwrot testu
Ilość

uzyskanych punktów z testu

Ilość

uzyskanych punktów łącznie

Część

I - Test

Tylko jedno rozwiązanie jest prawidłowe. Odpowiedzi należy udzielić
poprzez zakreślenie kółkiem, tylko jednej z liter, której kandydat
przyporządkowuje odpowiedź. W przypadku dokonania przez kandydata zmian
zakreślonych odpowiedzi za dane zadanie testowe komisja przyznaje O
punktów.

1) Przez dostęp do drogi publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym należy rozumieć:

2)

a)

wyłącznie bezpośredni dostęp

b)

bezpośredni dostęp do drogi publicznej albo dostęp do niej przez
przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;

c)

wymieniona ustawa nie definiuje dostępu do drogi publicznej,
podlegająca przepisom ustawy o drogach publicznych.

do drogi publicznej;

Nieważność

drogę wewnętrzną

gdyż

jest to materia

aktu planistycznego (studium, miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego) powoduje:

a)

naruszenie zasad

sporządzania

b) istotne naruszenie trybu
c)

żadne

z

powyższych .

studium lub planu;

sporządzania

studium lub planu;

lub
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3)

Trwały zarząd

się

ustanawia

na rzecz jednostki organizacyjnej:

a) w drodze umowy;
b) w drodze umowy, po przeprowadzeniu przetargu;
c)

4)

na mocy decyzji administracyjnej.

Podziału nieruchomości można dokonać jeżeli

a)

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b) z
c)

opinią właściwego

z wolą właścicieli

5) Organem
a)

samorządowe

6)

miejscowo starosty,

nieruchomości przyległych .

właściwym

b) kierownik
c)

jest on zgodny z:

w sprawie wywłaszczenia jest :

kolegium

urzędu

odwoławcze;

rejonowego;

starosta.

Jeżeli nieobjęta wywłaszczeniem część nieruchomości

nie nadaje

się

do

prawidłowego

wykorzystywania na dotychczasowe cele to:
a)
b)

wywłaszczonemu przysługuje

publicznoprawne roszczenie o odszkodowanie z tego

tytułu;

na żądanie wywłaszczonego, podmiot na rzecz którego
w drodze decyzji;

następuje wywłaszczenie

nabywa

na żądanie wywłaszczonego, podmiot na rzecz którego
w drodze umowy.

następuje wywłaszczenie

nabywa

tą część

c)

tą część

7)

Nieruchomość wywłaszczona może zostać

decyzji o wywłaszczeniu
poprzedni

właściciel

lub spadkobierca nie złożą wniosku o jej zwrot;

b) poprzedni

właściciel

lub spadkobierca

a)

c)

8)

wykorzystana na inny cel

w

wyrażą

na to

zgodę,

nastąpiła zmiana przeznaczenia tej nieruchomości w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość

a)

niż określony

jeżeli:

uznaje

się

za

zbędną

na cel

wywłaszczenia jeżeli:

pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu
ten nie został zrealizowany;

stała się

ostateczna, cel

b) pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu
cel ten nie został zrealizowany;

stała się

ostateczna,

pomimo upływu 15 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu
cel ten nie został zrealizowany.

stała się

ostateczna,

c)
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9) Akty prawa miejscowego stanowi na obszarze gminy:

a) przede wszystkim wójt;
b) rada gminy w porozumieniu z wójtem;

c) rada gminy w formie
10) O

uchwały.

nieważności uchwały

lub

zarządzenia

organu

samorządu

gminnego orzeka organ

nadzoru w terminie :

11)

dłuższym niż

a)

nie

b)

nie krótszym

c)

nie

dłuższym niż

Uchwała

a)

12)

30 od dnia

lub

doręczenia uchwały

może zostać zaskarżona

bezskutecznym wezwaniu organu powiatu do
uprawnienia;

lub zarządzenia;
zarządzenia;

lub zarządzenia.

do sądu administracyjnego po:

usunięcia

naruszenia interesu prawnego lub

przysługujących skarżącemu środków odwoławczych;

bezskutecznym wezwaniu organu nadzoru do
lub uprawnienia dokonanego tą uchwałą.

Postępowanie

usunięcia

sądowe

rozstrzygnięcia

a) jest wolne od

w sprawach skarg organów
nadzorcze :

naruszenia interesu prawnego

samorządu

terytorialnego na

opłat sądowych;

b) jest wolne od wpisu
c)

doręczenia uchwały

doręczenia uchwały

30 dni od dnia

organu powiatu

b) wyczerpaniu
c)

niż

14 dni od dnia

nie jest wolne od

sądowego;

opłat sądowych.

13) Prawo do informacji publicznej :
a)

nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom;

b)

podlega ograniczeniu ze

względu

na

prywatność

osoby fizycznej lub tajemnicę

przedsiębiorcy;

c)

podlega ograniczeniu

wyłącznie

ze

względu

na

prywatność

osoby fizycznej .

14) Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do :
a)

uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne
dla interesu żądającego dostępu;

b)

uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne
dla interesu publicznego;

c)

uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to istotne dla interesu
publicznego.
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powołuje

15) Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
spośród kandydatów przedstawionych przez :
a)

Sejm;

b)

Krajową Radę Sądownictwa;

c)

Zgromadzenie Ogólne

Sędziów

Naczelnego

Podstawową jednostką samorządu

16)

a)

Gmina;

b)

Sołectwo;

c)

Osiedle.

17) Organem nadzoru nad
a) wojewódzki

sąd

terytorialnego jest:

administracyjny;

samorządowe

c)

Prezes Rady Ministrów.

że

Administracyjnego.

terytorialnego jest:

działalnością samorządu

b)

18) Zasadą jest,

Sądu

Prezydent Rzeczypospolitej

kolegium

odwoławcze;

Wojewódzki

Sąd

Administracyjny:

a) jest miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy, jeżeli na obszarze jego właściwości ma
siedzibę

organ administracji publicznej, którego

działalność została zaskarżona;

b) jest miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy,
znajduje

się

miejsce zamieszkania/siedziba

jeżeli

na obszarze jego

właściwości

skarżącego;

c) jest miejscowo właściwy w sprawach o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego;

19)

Sądy

administracyjne nie

a) w sprawach ze skarg na

są właściwe:

przewlekłe

zaskarżalnego zażaleniem

b) w sprawach

wynikających

c) w sprawach o

prowadzenie

postępowania

w przedmiocie wydania

postanowienia w postępowaniu egzekucyjnym;
z

podległości służbowej między przełożonymi

rozstrzygnięcie

sporu o

właściwość;

i

podwładnymi;
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20) Osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi,
jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest:
a)

stroną postępowania sądowoadministracyjnego;

b) uczestnikiem
c)

21)

postępowania sądowoadministracyjnego

na prawach strony;

współskarżącym;

Pełnomocnictwo

a)

sporządzenia

b)

cofnięcia

c)

sporządzenia

ogólne w

postępowaniu sądowoadministracyjnym,

skargi o wznowienie

nie obejmuje:

postępowania;

skargi;
skargi o stwierdzenie

niezgodności

z prawem prawomocnego orzeczenia;

22) W razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego
w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia
postępowania:

a)

sąd

umarza

b)

sąd

zawiesza

c)

sąd

rozpoznaje

postępowanie;
postępowanie;
skargę,

a

postępowanie

administracyjne, do tego czasu, podlega

zawieszeniu z mocy prawa;

23)

Sąd

administracyjny odrzuca wniosek o przywrócenie terminu, gdy:

a) strona nie

uprawdopodobniła

braku winy w uchybieniu terminu;

b) wniosek jest niezasadny;
c) wniosek jest

24) Wojewódzki

spóźniony ;

Sąd

Administracyjny odracza

rozprawę:

a) gdy wnoszą o to wszystkie strony;
b) jeżeli

sąd

postanowi

dotychczas nie
c) jeżeli na

zawiadomić

brały udziału

rozprawę

nie

o

toczącym się postępowaniu sądowym

w sprawie w charakterze stron;

stawiła się żadna

ze stron;

osoby, które
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25)

Sąd uwzględniając skargę

a) stwierdza jego

jednostki

nieważność

w

niezgodności

b) orzeka o jego

samorządu

terytorialnego na akt nadzoru:

całości;

z prawem;

c) uchyla ten akt;

26)

Sąd

z

urzędu doręcza

a)

zostało

wydane na rozprawie;

b)

zostało

wydane na posiedzeniu niejawnym;

c) stronie

27)

postanowienie wraz z uzasadnieniem, jeżeli:

przysługuje

Skargę kasacyjną

a) do

sądu,

od niego

wnosi

który wydał

środek zaskarżenia;

się:

zaskarżony

wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od

dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem;
b) do

sądu,

który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od

dnia wydania orzeczenia;
c)

bezpośrednio
doręczenia

do Naczelnego

Sądu

Administracyjnego, w terminie trzydziestu dni od dnia

stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem;

28) Na gruncie Kodeksu Postępowania Administracyjnego
od której nie przysługuje:
a) podanie o wznowienie
b)

odwołanie

administracyjnego;

nieważności;

Jeżeli żądanie wszczęcia postępowania

podmiot

jest decyzja,

lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;

c) podanie o stwierdzenie

29)

postępowania

decyzją ostateczną

niebędący stroną,

administracyjnego
organ administracji publicznej:

zostało

wniesione przez

a) wydaje decyzję administracyjną o umarzeniu postępowania administracyjnego;
b) wydaje postanowienie o odrzuceniu wniosku o
c) wydaje postanowienie o odmowie

wszczęcie postępowania;

wszczęcia postępowania;
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30) Umorzenie

postępowania

a) jest obligatoryjne, gdy
b)

następuje

32)

wystąpi

Uzupełnienie

postępowanie

może nastąpić

na wniosek lub z

b)

może nastąpić

w

c)

może nastąpić wyłącznie

każdym

Rozpoznając odwołanie
utrzymującą

b) o oddaleniu
c)

żądanie

której

zostało

z jakiejkolwiek przyczyny

stało się

bezprzedmiotowe;

w mocy

urzędu;

w

następstwie

rozpatrzenia

organ li instancji

decyzję

odwołania

przez organ li instancji;

może wydać decyzję:

organu I instancji;

odwołania;

decyzji organu I instancji;

33) Skierowanie decyzji administracyjnej do osoby
podstawę do:
a) wznowienia

postępowania

b) stwierdzenia

nieważności

decyzji;

c) stwierdzenia

wygaśnięcia

decyzji;

34) Prezesa wojewódzkiego
a) Prezes Naczelnego

administracyjnego;

sądu

Sądu

niebędącej stroną

administracyjnego

powołuje:

Administracyjnego;

b) Prezydent RP;
Sprawiedliwości;

35) Wojewódzkie

wszczęte;

czasie, w drodze decyzji administracyjnej;

stwierdzającą nieważność

c) Minister

ono

decyzji administracyjnej:

a)

a)

o to strona, na

w drodze postanowienia;

c) jest obligatoryjne, gdy

31)

administracyjnego:

sądy

a) Sejm w drodze

administracyjne tworzy:

uchwały

b) Prezes Naczelnego

Sądu

c) Prezydent RP w drodze

Administracyjnego w drodze

rozporządzenia

zarządzenia

w sprawie, stanowi
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36) Środkiem egzekucyjnym stosowanym w egzekucji administracyjnej świadczeń
niepieniężnych jest:
a) egzekucja z

udziału

w

spółce

z

b) egzekucja z weksla;
c) grzywna w celu przymuszenia;

ograniczoną odpowiedzialnością;

