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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, źródło praw człowieka i obywatela stanowi:  

a) wola suwerena  
b) niezbywalna równość wszystkich ludzi  
c) przyrodzona godność człowieka 
 
2.  Zgodnie z Konstytucją, wartością uzasadniającą ograniczenia w zakresie 

korzystania z konstytucyjnych wolności i praw nie jest: 

a) porządek publiczny 
b) dobro rodziny  
c) ochrona środowiska   
 
3.  Konstytucyjną zasadą/zasadami nabycia obywatelstwa polskiego jest/są:  
 
a) zasada krwi  
b) zasada prawa ziemi  
c) zasada krwi i zasada prawa ziemi  
 
4.  Prawo dostępu do sądu ustanawia:  
 
a) art. 1 Konstytucji  
b) art. 45 Konstytucji  
c) art. 87 Konstytucji 
 
5.  Według Konstytucji, sędziowie są powoływani przez: 
 
a) Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa 
b) Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Sprawiedliwości 
c) Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
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6.  Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, sędziowie w sprawowaniu 

swojego urzędu są niezawiśli i podlegają: 
 
a) tylko Konstytucji 
b) tylko Konstytucji oraz ustawom 
c)  wszystkim powszechnie obowiązującym źródłom prawa Rzeczypospolitej Polskiej 
 
7.  Według Konstytucji, sądy i Trybunały są władzą:  
 
a) odrębną i niezależną od innych władz 
b) niezwiązaną obowiązkiem działania na podstawie i w granicach prawa  
c) gwarantującą ciągłość władzy państwowej  
 
8.  Zgodnie z Konstytucją, akty prawa miejscowego ustanawia: 
 
a) Rada Ministrów 
b) Prezydent 
c) organ samorządu terytorialnego 
 
9.  Zgodnie z Konstytucją, prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska 

przysługuje:  

a) każdemu 
b) wyłącznie obywatelowi polskiemu  
c) wyłącznie organizacjom ekologicznym  
 
10.  Zgodnie z Konstytucją, ograniczenie wolności działalności gospodarczej: 
 
a)  jest niedopuszczalne  
b)  jest dopuszczalne ze względu na porządek publiczny  
c)  jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny 
 
11.  Ustrój sądów administracyjnych reguluje ustawa – Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych, która została uchwalona w roku: 
 
a) 1995 
b) 2002 
c) 2005 
 
12.  Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, nadzór nad 

orzecznictwem wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach, m.in.,  z 
zakresu budownictwa i nadzoru budowlanego sprawuje: 

 
a) Izba Gospodarcza 
b) Izba Budowlana  
c) Izba Ogólnoadministracyjna 
 
13.  Według ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, regulamin określający 

tryb wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ustalany 
jest w drodze: 
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a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
c) uchwały Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego  
 
14.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę odnosi skutek prawny w 
stosunku do sądu: 

 
a) od dnia zawiadomienia go o tym 
b) od dnia następnego po dniu zawiadomienia go o tym 
c) po siedmiu dniach od dnia zawiadomienia go o tym  
 
15. 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  

16.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli 
uzasadnienie wyroku zostało sporządzone na wniosek strony, odpis wyroku z 
uzasadnieniem doręcza się: 

 
a) każdej ze stron  
b) tej stronie, która złożyła wniosek oraz organowi 
c)  tylko tej stronie, która złożyła wniosek 
 
17.  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  

18.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
obowiązek niezwłocznego publicznego udostępnienia w sekretariacie sądu, przez 
okres czternastu dni, dotyczy:  

 
a) każdego wyroku i postanowienia  
b) każdego wyroku  
c) wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym   
 
19.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

termin do zgłoszenia wniosku o uzupełnienie wyroku wynosi:  
 
a) 7 dni 
b) 14 dni  
c) 30 dni 
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20.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
orzeczenie prawomocne wiąże: 

 
a) tylko strony 
b) tylko strony i sąd, który je wydał  
c) strony i sąd, który je wydał oraz inne sądy i inne organy państwowe 
 
21.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od 

postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej z powodu nieuiszczenia  należnego 
wpisu:  

 
a) nie przysługuje żaden środek odwoławczy  
b) przysługuje zażalenie  
c) przysługuje skarga kasacyjna  
 
22.  Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 

razie uwzględnienia skargi przez wojewódzki sąd administracyjny przysługuje 
skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt: 

 
a)  wyłącznie zwrot uiszczonej opłaty sądowej 
b) zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw 
c) zwrot kosztów postępowania w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności uiszczonego 

wpisu sądowego 

23.   Z mocy przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona 
skarżąca działanie organu w sprawach: 

a) z zakresu opieki społecznej 
b) dotyczących obywatelstwa  
c) dotyczących kościołów i związków wyznaniowych  

24.  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  

25.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od zasady zapewnienia 
stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania: 

 
a)  jest możliwe odstępstwo w przypadku, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze 

względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego 
b)  jest możliwe odstępstwo w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa  
c)  kodeks nie przewiduje żadnych wyjątków 
 
26.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organami wyższego 

stopnia w rozumieniu tego kodeksu w stosunku do organów jednostek samorządu 
terytorialnego są: 
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a) samorządowe kolegia odwoławcze w każdym przypadku  
b) samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej 
c) właściwi w sprawie ministrowie 

27.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wniesienie odwołania z 

uchybieniem terminu skutkuje wydaniem przez organ odwoławczy: 

a)  postanowienia o odrzuceniu odwołania  
b)  postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania 
c)  decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego 
 
28.  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 
 
29.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, podanie o wznowienie 

postępowania wnosi się: 
 
a) do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji 
b) do organu wyższego stopnia nad organem administracji publicznej, który wydał decyzję 

w pierwszej instancji 
c) do organu wyższego stopnia nad organem administracji publicznej, który wydał decyzję 

w pierwszej instancji, jeżeli zostało złożone od niej odwołanie 
 
30. Według ustawy o samorządzie województwa, organem stanowiącym województwa 

jest: 
 
a) rada wojewódzka 
b) zarząd województwa 
c) sejmik wojewódzki 

31.    W myśl przepisów ustawy – Prawo budowlane, obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach jest:  

 
a) budynkiem  
b) budowlą  
c) budową  
 
32.  Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, stroną w postępowaniu w sprawie 

pozwolenia na budowę jest (są): 
 
a) wyłącznie inwestor 
b) inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości 

znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu 
c) inwestor oraz właściciele nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością, 

na której ma zostać posadowiony obiekt budowlany   
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33.  Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, decyzja o wpisie 

zabytku nieruchomego do rejestru zabytków może być wydana:  
 
a) wyłącznie na wniosek właściciela zabytku  
b) wyłącznie z urzędu  
c)  z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku  
 
34.  Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przesłanką 

wydania decyzji o skreśleniu z rejestru zabytków jest: 
 
a)   pogarszający się stan zachowania zabytku 
b)   zniszczenie zabytku w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej 
c)   ponoszenie znacznych nakładów finansowych na utrzymanie zabytku, przewyższających 

jego wartość ekonomiczną  
 
35.   Naczelnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa 

cywilnego jest:  
 
a)   Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
b)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
c)  Minister Infrastruktury  
 
36.  W myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek 

podatku od nieruchomości określa: 
 
a) rada gminy 
b) rada powiatu 
c) sejmik województwa 
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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: 

Samowola budowlana i sposoby jej likwidacji.   
 

Prawo administracyjne procesowe: 

Instytucja stwierdzenia nieważności decyzji w świetle przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego.  
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