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

1. Zgodnie z Konstytucją, o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do
ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej
w ustawie, Prezes Rady Ministrów:
a) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
b) zawiadamia Sejm
b) zawiadamia Sejm i Senat, a jeżeli umowa dotyczy obciążenia państwa pod względem
finansowym – także Prezesa Narodowego Banku Polskiego
2. Zgodnie z Konstytucją, na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel
polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy:
a) 21 lat
b) 30 lat
c) 35 lat
3. Zgodnie z Konstytucją, 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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4. Zgodnie z Konstytucją, do kompetencji Rady Ministrów nie należy:
a) uchwalanie projekt budżetu państwa
b) wyrażanie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
c) coroczne określanie liczby obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej
5. Status uchodźcy:
a) zgodnie z Konstytucją, może być przyznany cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej
Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem
b) zgodnie z Konstytucją, może być przyznany wyłącznie cudzoziemcowi przybywającemu do
Rzeczypospolitej Polskiej z kraju będącego w stanie wojny
c) nie jest przedmiotem regulacji zawartej w Konstytucji
6. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kadencja kolegium
wojewódzkiego sądu administracyjnego trwa:
a) trzy lata
b) cztery lata
c) pięć lat
7. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, do kompetencji
zgromadzenia ogólnego sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego nie należy:
a) wyrażanie opinii w sprawie powołania lub odwołania prezesa wojewódzkiego sądu
administracyjnego
b) przedstawianie Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów
wojewódzkiego sądu administracyjnego
c) wyrażanie opinii w sprawie powołania lub odwołania wiceprezesa wojewódzkiego sądu
administracyjnego
8. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, prezes wojewódzkiego
sądu administracyjnego w zakresie administracji sądowej jest organem podległym:
a) kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego
b) Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego
c) zgromadzeniu ogólnemu sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego
9. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, wiceprezes
wojewódzkiego sądzie administracyjnym może być odwołany przez:
a) prezesa tego sądu
b) zgromadzenie ogólne sędziów tego sądu
c) Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
10. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, regulamin
wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ustala:
a) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
b) Prezes Rady Ministrów
c) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
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11. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli
pismo strony wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera adresu
elektronicznego, sąd:
a) wzywa do uzupełnienia tego braku formalnego w terminie siedmiu dni pod rygorem
pozostawienia pisma bez rozpoznania
b) przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano pismo wniesione
w formie dokumentu elektronicznego
c) nie nadaje temu pismu biegu
12. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli
strona nie uzupełni w terminie braku formalnego wniosku o przywrócenie terminu:
a) sąd odrzuci ten wniosek
b) przewodniczący pozostawi ten wniosek bez rozpoznania
c) sąd zwróci ten wniosek
13. Ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie wymaga, aby
w zawiadomieniu o posiedzeniu sądu oznaczyć:
a) numer PESEL zawiadamianego
b) cel posiedzenia
c) skutki niestawiennictwa
14. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, poza
stronami i osobami wezwanymi, wstęp osób małoletnich na posiedzenia jawne:
a) jest zawsze niedopuszczalny
b) jest zawsze dopuszczalny
c) jest co do zasady niedopuszczalny, jednakże przewodniczący może zezwolić na obecność
takich osób
15. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
z przebiegu posiedzenia niejawnego sporządza się:
a) protokół, chyba że wydano orzeczenie
b) notatkę urzędową, chyba że wydano orzeczenie
c) protokół, chyba że wydano orzeczenie, do którego z urzędu sporządza się uzasadnienie
16. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, strony
mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu na następnym posiedzeniu,
jednakże nie później niż w terminie:
a) trzydziestu dni od dnia posiedzenia, z którego sporządzono protokół
b) dwóch miesięcy od uprawomocniania się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie
c) trzech miesięcy od dnia posiedzenia, z którego sporządzono protokół
17. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w razie
zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron sąd postanowi podjąć
postępowanie na wniosek którejkolwiek z nich, nie wcześniej niż po upływie:
a) czternastu dni od doręczenia odpisów tego wniosku pozostałym stronom postępowania
b) dwóch miesięcy od doręczenia odpisów tego wniosku pozostałym stronom postępowania
c) trzech miesięcy od zawieszenia postępowania
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18. Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd jest
związany wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym:
a) od dnia publicznego udostępnienia sentencji wyroku w sekretariacie sądu
b) od dnia doręczenia odpisu sentencji wyroku stronom postępowania
c) od podpisania sentencji wyroku
19. 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:
a) po upływie trzech lat od prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie
b) po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia
c) po upływie dziesięciu lat od wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie
20. 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 odmowie zawieszenia postępowania
21. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, właściwość miejscową
organu administracji publicznej ustala się w sprawach dotyczących nieruchomości
według:
a) miejsca stałego zamieszkania jej właściciela
b) miejsca zamieszkania jej właściciela wynikającego z informacji zamieszczonej w ewidencji
gruntów i budynków
c) miejsca jej położenia
22. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia
postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną organ wydaje:
a) postanowienie o pozostawieniu wniosku o wszczęcie postępowania bez rozpoznania
b) postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
c) postanowienie o umorzeniu postępowania
23. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wznowienie postępowania
z uwagi na to, że strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu
następuje:
a) tylko z urzędu
b) tylko na żądanie strony
c) na żądanie strony albo z urzędu
24. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, sprawa może być załatwiona
przez organ administracji publicznej milcząco:
a) jeżeli przepis szczególny tak stanowi
b) jeżeli sposób załatwienia sprawy jest zgodny z żądaniem wszystkich stron
c) jeżeli żądanie wszczęcia postępowania zostało złożone za pomocą środków komunikacji
elektronicznej i strona wystąpiła o taki sposób załatwienia sprawy
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25. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli strona ustanowiła
pełnomocnika, pisma doręcza się:
a) stronie
b) pełnomocnikowi
c) stronie i pełnomocnikowi
26. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, podanie o wznowienie
postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie
decyzję w pierwszej instancji, w terminie:
a) jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej
podstawę do wznowienia postępowania
b) dwóch miesięcy od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej
podstawę do wznowienia postępowania
c) trzech miesięcy od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej
podstawę do wznowienia postępowania
27. Zgodnie z Kodeksem postępowania
uzupełnienia decyzji, w terminie:

administracyjnego,

strona

może

żądać

a) 14 dni od dnia jej ogłoszenia
b) miesiąca od dnia jej wydania
c) miesiąca od dnia jej doręczenia
28. Zasada, zgodnie z którą organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób
wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, została wyrażona w:
a) art. 7 k.p.a.
b) art. 77 § 1 k.p.a.
c) art. 80 k.p.a.
29. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, nie stwierdza się nieważności
decyzji skierowanej do osoby niebędącej stroną w sprawie, jeżeli od jej doręczenia
upłynęło lat:
a) 5
b) 10
c) 25
30. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ odwoławczy może
wydać decyzję na niekorzyść strony odwołującej się, jeżeli:
a) wymaga tego ważny interes publiczny
b) uzna to za celowe
c) zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo
31. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, formą ochrony przyrody nie jest:
a) park narodowy
b) pomnik przyrody
c) ogród botaniczny
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32. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, organem w zakresie ochrony przyrody nie
jest:
a) starosta
b) wojewódzki inspektor ochrony środowiska
c) minister właściwy do spraw środowiska
33. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje
w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
i wojewódzkim wydaje:
a) wójt, burmistrz albo prezydent miasta
b) wojewoda
c) marszałek województwa
34. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja
o warunkach zabudowy:
a) rodzi prawa do terenu
b) w odniesieniu do tego samego terenu nie może być wydana więcej niż jednemu
wnioskodawcy
c) może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte
w tej decyzji
35. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, granice gminy ustala:
a) Prezydent RP
b) Rada Ministrów
c) minister właściwy do spraw administracji publicznej
36. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, kadencja rady gminy trwa lat:
a) 4
b) 5
c) 6
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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:
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Prawo administracyjne procesowe:
Zasady ogólne postępowania administracyjnego.

