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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. Obowiązująca Konstytucja jest aktem prawnym uchwalonym w roku: 

a) 1992 
b) 1997 
c) 2004 

2. W strukturze Konstytucji rozdział poświęcony wolnościom, prawom i 
obowiązkom człowieka i obywatela: 

a) poprzedza rozdział, który dotyczy źródeł prawa 
b) został wprowadzony po rozdziale dotyczącym źródeł prawa 
c) został wprowadzony po rozdziale dotyczącym Sejmu i Senatu oraz Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej 

3. Zgodnie z Konstytucją, upoważnienie do wydania rozporządzenia powinno 
określać: 

a) tylko organ właściwy do wydania rozporządzenia 
b) tylko organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do 

uregulowania 
c) organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do 

uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu 

4. W świetle Konstytucji, różnica pomiędzy liczbą posłów zasiadających w Sejmie 
a liczbą senatorów wynosi: 

a) 140 
b) 240 
c) 360 

5. Według Konstytucji, uchwała Rady Ministrów: 
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a) jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej 
b) ma charakter wewnętrzny i nieobowiązujący 
c) ma charakter wewnętrzny i obowiązuje jednostki organizacyjnie podległe Radzie 

Ministrów 

6. Zgodnie z Konstytucją, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: 

a) są ostateczne 
b) są ostateczne, jeżeli zostały podjęte przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie 
c) mogą zostać uchylone w drodze uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy 

7. Zgodnie z Konstytucją, termin utraty mocy obowiązującej ustawy, określony 
przez Trybunał Konstytucyjny nie może przekroczyć: 

a) 6 miesiąca 
b) 12 miesięcy 
c) 18 miesięcy 

8. Zgodnie z Konstytucją, Prezes NIK jest powoływany przez: 

a) Prezydenta Rzeczypospolitej 
b) Prezesa Rady Ministrów 
c) Sejm za zgodą Senatu 

9. Zgodnie z Konstytucją, Krajowa Rada Sądownictwa: 

a) stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów 
b) składa się z sędziów wybranych przez Sejm za zgodą Senatu 
c) kieruje wykonaniem budżetów sądów 

10. W myśl przepisów ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, do 
pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego może być powołany ten, 
kto: 

a) ukończył 25 lat 
b) ukończył 30 lat 
c) ukończył 35 lat 

11. W myśl przepisów ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 
szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom wojewódzkiego 
sądu administracyjnego określa: 

a) prezes sądu 
b) zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego 
c) kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego 

12. Według ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sądem 
dyscyplinarnym w sprawie dyscyplinarnej asesora sądowego jest: 

a) wojewódzki sąd administracyjny, w którym tenże asesor orzeka 
b) wojewódzki sąd administracyjny wskazany przez Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 
c) Naczelny Sąd Administracyjny 
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13. Według ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, na stanowisku 
starszego asystenta sędziego może być zatrudniony asystent sędziego, który 
zajmował stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej: 

a) 3 lata 
b) 5 lat 
c) 7 lat 

14. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
decyzja wydana na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego: 

a) nie podlega zaskarżeniu 
b) podlega zaskarżeniu w drodze wniesienia sprzeciwu 
c) podlega zaskarżeniu w drodze złożenia skargi 

15. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
skargę wnosi się: 

a) bezpośrednio do sądu administracyjnego 
b) bezpośrednio do sądu administracyjnego, zawiadamiając organ o wniesieniu skargi 
c) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi 

16. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
obowiązek udzielania przez sąd administracyjny w razie uzasadnionej potrzeby 
niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych i skutków ich zaniedbań 
odnosi się do strony: 

a) występującej wyłącznie bez adwokata lub radcy prawnego 
b) występującej wyłącznie bez adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego 
c) występującej bez adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 

patentowego 

17. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
wniosek o wyłączenie sądu: 

a) jest dopuszczalny 
b) jest dopuszczalny, chyba że dotyczy Naczelnego Sądu Administracyjnego 
c) jest niedopuszczalny 

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

a) odrzuca postanowieniem 
b) odrzuca wyrokiem 
c) oddala postanowieniem 

19. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
jeżeli cofnięcie przez skarżącego skargi spowodowałoby utrzymanie w mocy 
decyzji dotkniętej wadą nieważności: 

a) sąd uznaje cofnięcie skargi za niedopuszczalne 
b) sąd uznaje cofnięcie skargi za niedopuszczalne, chyba że szczególny interes 

3 



skarżącego uzasadnia umorzenie postępowania 
c) sąd uznaje cofnięcie skargi za dopuszczalne, jeżeli nie sprzeciwi się temu organ, 

który wydał decyzję 

20. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, jeżeli uzasadnienie wyroku zostało sporządzone na wniosek 
strony, która jest reprezentowana przez adwokata, odpis wyroku z 
uzasadnieniem doręcza się: 

a) adwokatowi strony, która złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia oraz 
pozostałym stronom 

b) adwokatowi strony, która złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia 
c) stronie, jeżeli wniosek o sporządzenie uzasadnienia złożyła ona samodzielnie 

21. Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis: 

a) wyłącznie od pisma odrzuconego 
b) wyłącznie od pisma cofniętego przez stronę 
c) od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy 

22. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli postępowanie jest 
prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie służy 
prawo wniesienia do organu wyższego stopnia: 

a) ponaglenia 
b) zażalenia 
c) skargi 

23. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron o 
decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może 
nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, jeżeli: 

a) przepis szczególny tak stanowi 
b) takie zawiadomienie stron wynika z ważnego interesu publicznego 
c) na taką formę zawiadomienia wyraziły zgodę wszystkie strony biorące udział w 

postępowaniu 

24. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku złożenia 
podania o wszczęcie postępowania w sprawie, której rozpatrzenie i wydanie 
decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez 
sąd, organ administracji publicznej, do którego wpłynęło podanie: 

a) zwraca je wnioskodawcy, pouczając o wymogu wystąpienia do właściwego sądu o 
rozstrzygnięcie tego zagadnienia 

b) pozostawia podanie bez rozpatrzenia 
c) zawiadamia o wszczęciu postępowania i je zawiesza 

25. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w toku postępowania 
odwoławczego: 

a) nie jest możliwe wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji 
b) organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe 

wykonanie decyzji 
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c) organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe 
wykonanie decyzji, jeżeli zgodzi się na to organ, który ją wydał 

26. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, warunkiem uchylenia 
decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, nie jest: 

a) zgoda strony na uchylenie decyzji 
b) zgoda organu wyższego stopnia nad organem, który wydał tę decyzję 
c) brak przepisu szczególnego sprzeciwiającego się uchyleniu takiej decyzji 

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 

28. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku, gdy 
decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa nie stwierdza się 
nieważności tej decyzji, jeżeli: 

a) od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło pięć lat 
a) od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat 
c) decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne 

29. Zgodnie z Ordynacją podatkową, jeżeli decyzja ostateczna została wydana w 
wyniku przestępstwa: 

a) w sprawie zakończonej taką decyzją wznawia się postępowanie 
b) w sprawie zakończonej taką decyzją wznawia się postępowanie i uchyla się decyzję 

wydaną w wyniku przestępstwa 
c) stwierdza się nieważność takiej decyzji 

30. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, kadencja sejmiku województwa 
trwa: 

a) 3 lata 
b) 5 lat 
c) 6 lat 

31. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, zaliczenie drogi do kategorii dróg 
gminnych następuje w drodze: 

a) zarządzenia wójta (burmistrza/prezydenta miasta) 
b) uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu 
c) uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa 

32. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, uprawnienie do ustalenia ceny za 
przewozy taksówkami w mieście stołecznym Warszawie przysługuje: 

a) Radzie Warszawy 
b) Prezydentowi m.st. Warszawy 
c) Staroście Warszawskiemu 
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33. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, definicja przewozu kabotażowego 
odnosi się do: 

a) przewozu rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy lub przyczepa, korzysta z 
drogi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku z usługi 
kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu morskiego 

b) przewozu wykonywanego pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą lub 
przez przedsiębiorcę zagranicznego między miejscami położonymi na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

c) wielokrotnego przewozu wahadłowego zorganizowanych grup osób tam i z 
powrotem, między tym samym miejscem początkowym a tym samym miejscem 
docelowym 

34. Zgodnie z ustawą - Prawo pocztowe, operator wyznaczony jest wybierany w 
drodze decyzji: 

a) Prezesa UKE 
b) ministra właściwego do spraw łączności 
c) Prezesa Rady Ministrów 

35. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, zezwolenie na usunięcie drzewa lub 
krzewu z terenu nieruchomości wydaje: 

a) wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
b) starosta 
c) wojewoda, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z 

terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki 
konserwator zabytków 

36. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji, cel, w jakim zostało wydane pozwolenie na 
broń jest elementem, który w decyzji administracyjnej: 

a) podlega określeniu 
b) nie podlega określeniu 
c) nie podlega określeniu, chyba że cel wydania pozwolenia ma związek z rodzajem i 

liczbą egzemplarzy broni objętych pozwoleniem 
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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: 

Zakres działania i zadania gminy. Organy gminy. 

Prawo administracyjne procesowe: 

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. 
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