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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 RP, źródłem powszechnie obowiązującego prawa
Rzeczypospolitej Polskiej jest:

a)
b)
c)

uchwała Rady Ministrów
zarządzenie Prezesa Rady Ministrów
ratyfikowana umowa międzynarodowa

2.

Zgodnie z Konstytucją, obywatel polski ma prawo udziału w referendum, jeżeli
w dniu głosowania kończy:

a)
b)
c)

17 lat
18 lat
21 lat

3.

Zgodnie z Konstytucją, Trybunał Konstytucyjny składa się z:

a)
b)
c)

9 sędziów
12 sędziów
15 sędziów

4.

Zgodnie z Konstytucją RP, akty prawa miejscowego ustanawia:

a)
b)
c)

Rada Ministrów
Prezydent
organ samorządu terytorialnego

5.

Zgodnie z Konstytucją, przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest:

a)
b)
c)

starosta
wojewoda
regionalna izba obrachunkowa
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6.

Według Konstytucji, sędziowie są powoływani przez:

a)

Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas
nieoznaczony
Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, na czas
nieoznaczony
Prezydenta
Rzeczypospolitej,
na
wniosek
Prezesa
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego, na czas nieoznaczony

b)
c)
7.

Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, wydział
zamiejscowy poza siedzibą wojewódzkiego sądu administracyjnego tworzy:

a)
b)

prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego na wniosek prezesa wojewódzkiego
sądu administracyjnego
Prezydent na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

c)

8.

Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, prezes i
wiceprezes sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym są powoływani na
kadencję:

a)
b)
c)

trzyletnią
czteroletnią
pięcioletnią

9.

Według ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, do pełnienia
urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego może
być powołana osoba, która ukończyła:

a)
b)
c)

30 lat
35 lat
40 lat

10.

Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
wojewódzkiego sądu administracyjnego są:

a)

zgromadzenie
przewodniczących
wydziałów
wojewódzkiego
sądu
administracyjnego i prezes sądu
zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego i kolegium
sądu
prezes sądu i dyrektor sądu

b)
c)

organami

11.

Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sprawy z zakresu
budownictwa i nadzoru budowlanego pozostają w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym we właściwości:

a)
b)
c)

Izby Administracyjnej
Izby Ogólnoadministracyjnej
Izby Budowlanej

12.

Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
postanowienie w sprawie wyłączenia sędziego wojewódzkiego sądu
administracyjnego wydaje:

a)

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie jednego sędziego
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b)
c)

wojewódzki sąd administracyjny w składzie jednego sędziego
wojewódzki sąd administracyjny w składzie trzech sędziów

13.

Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła
skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego,
jest:

a)
b)
c)

stroną postępowania
uczestnikiem postępowania
interwenientem

14.

Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał
decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść
skargę na tę decyzję:

a)
b)
c)

bez skorzystania z tego prawa
dopiero po wydaniu decyzji rozpoznającej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
dopiero po doręczeniu decyzji rozpoznającej wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy

15.

Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
organ zobowiązany jest przekazać skargę sądowi wraz z kompletnymi i
uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie:

a)
b)
c)

siedmiu dni od dnia jej otrzymania
czternastu dni od dnia jej otrzymania
trzydziestu dni od dnia jej otrzymania

16.

Zgodnie
z
ustawą
–
Prawo
o
postępowaniu
przed
sądami
administracyjnymi, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu
administracyjnego, skargę:

a)
b)
c)

sąd odrzuca postanowieniem
sąd zwraca skarżącemu postanowieniem
sąd odrzuca wyrokiem

17.

Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym, jeżeli ustawa nie stanowi
inaczej, orzeka w składzie:

a)
b)
c)

jednego sędziego
dwóch sędziów
trzech sędziów

18.

Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
sprzeciw od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego, wnosi się:

a)
b)
c)

za pośrednictwem organu, którego decyzja jest przedmiotem sprzeciwu od decyzji
bezpośrednio do sądu
w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji
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19.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
jeżeli skarga ulegała odrzuceniu przez wojewódzki sąd administracyjny,
Naczelny Sąd Administracyjny:

a)

uchyla wydane w sprawie orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego
rozpoznania przez sąd pierwszej instancji
uchyla wydane w sprawie orzeczenie oraz odrzuca skargę
uchyla wydane w sprawie orzeczenie oraz umarza postępowanie

b)
c)
20.

Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli strona zgłosiła
wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna
z pozostałych stron nie zażądała przeprowadzenia rozprawy:

a)
b)
c)

w terminie siedmiu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku
w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku
w terminie trzydziestu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku

21.

Artykuł 28 Kodeksu postępowania administracyjnego określa:

a)
b)
c)

zasadę dwuinstancyjności postępowania
kto jest stroną postępowania
prawo wglądu w akta sprawy

22.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji
publicznej wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji, jeżeli:

a)
b)

okoliczności faktyczne sprawy wskazują na celowość przeprowadzenia mediacji
okoliczności faktyczne i prawne sprawy wskazują na celowość przeprowadzenia
mediacji
uczestnicy mediacji wyrazili zgodę na przeprowadzenie mediacji

c)

23.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, do osobistego
stawienia się wezwany przez organ administracji publicznej jest obowiązany w
obrębie:

a)
b)
c)

gminy, w której zamieszkuje albo przebywa
powiatu, w którym zamieszkuje albo przebywa
województwa, w którym zamieszkuje albo przebywa

24.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wniesienie odwołania z
uchybieniem terminu skutkuje wydaniem przez organ odwoławczy:

a)
b)
c)

postanowienia o odrzuceniu odwołania
decyzji o niedopuszczalności odwołania
postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania

25.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od decyzji wydanej w
pierwszej instancji przez ministra służy:

a)
b)
c)

odwołanie
sprzeciw
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
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26.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku gdy
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją aktu
normatywnego, na podstawie którego wydana została decyzja, strona może
żądać:

a)
b)
c)

wznowienia postępowania
stwierdzenia nieważności tej decyzji
stwierdzenia wygaśnięcia tej decyzji

27.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji
publicznej stwierdza nieważność decyzji, jeżeli:

a)

strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu zakończonym wydaniem
tej decyzji
decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego
warunku, a strona nie dopełniła tego warunku
w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą

b)
c)
28.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w postępowaniu w
sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, organ może orzec o wstrzymaniu
wykonania tejże decyzji:

a)
b)
c)

tylko z urzędu
z urzędu, jak i na wniosek strony
na zgodny wniosek wszystkich stron biorących udział w postępowaniu

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
do organu wyższego stopnia nad organem administracji publicznej, który wydał
decyzję w pierwszej instancji
do organu wyższego stopnia nad organem administracji publicznej, który wydał
decyzję w pierwszej instancji, jeżeli zostało złożone od niej odwołanie

b)
c)
30.

W Kodeksie postępowania administracyjnego zakaz wydania decyzji na
niekorzyść strony odwołującej się:

a)
b)
c)

został wprowadzony i ma charakter bezwzględny
został wprowadzony, ale przewidywane są od niego wyjątki
nie został wprowadzony

31.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, nie stwierdza się
nieważności decyzji skierowanej do osoby niebędącej stroną w sprawie, jeżeli
od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło:

a)
b)
c)

pięć lat
dziesięć lat
dwadzieścia lat

32.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, praca zarządu powiatu i
starostwa powiatowego jest organizowana przez:

a)

wicestarostę
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b)
c)

sekretarza powiatu
starostę

33.

Według ustawy o
województwa jest:

a)
b)
c)

rada wojewódzka
zarząd województwa
sejmik wojewódzki

34.

W świetle ustawy o ochronie przyrody, obszar wyróżniający się szczególnymi
wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i
edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie
podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe odpowiada definicji:

a)
b)
c)

parku narodowego
parku krajobrazowego
rezerwatu przyrody

35.

Zgodnie z ustawą – Prawo pocztowe, działalność pocztowa:

a)
b)
c)

jest działalnością regulowaną
nie jest działalnością regulowaną
nie jest działalnością regulowaną, jeżeli jest wykonywana przez przedsiębiorcę

36.

Zgodnie z ustawą o broni i amunicji, osoba ubiegająca się o wydanie
pozwolenia na broń nie jest zobowiązana do poddania się badaniu:

a)
b)
c)

lekarskiemu
motorycznemu
psychologicznemu

samorządzie
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województwa,

organem
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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:
Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego

Prawo administracyjne procesowe:
Wznowienie postępowania administracyjnego w świetle przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego.

