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

1.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest aktem prawnym, który wszedł w
życie w roku:

a)
b)
c)

1993
1997
2002

2.

Zgodnie z Konstytucją, władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy
do:

a)
b)
c)

parlamentu
Prezydenta
Narodu

3.

W świetle Konstytucji, źródłami
Rzeczypospolitej Polskiej nie są:

a)
b)
c)

zarządzenia Prezesa Rady Ministrów
ustawy i rozporządzenia
ratyfikowane umowy międzynarodowe

4.

W świetle Konstytucji, kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej trwa:

a)
b)
c)

cztery lata
pięć lat
sześć lat

5.

Zgodnie z Konstytucją, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnienie informacji
o obywatelach przez władze publiczne jest:

a)
b)
c)

zabronione
dozwolone bez ograniczeń
ograniczone tylko do informacji niezbędnych w demokratycznym państwie prawnym
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powszechnie

obowiązującego

prawa

6.

Według Konstytucji, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i
stawek podatkowych następuje:

a)
b)
c)

w drodze aktów wewnętrznych Rady Ministrów
na zasadach i w trybie określonych w ustawie lub aktach podustawowych
w drodze ustawy

7.

Zgodnie z Konstytucją, do prerogatyw Prezydenta Rzeczypospolitej nie należy:

a)
b)
c)

odmowa podpisania ustawy
zwołanie Rady Gabinetowej
powołanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego

8.

Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kontrola
działalności administracji publicznej jest sprawowana przez sądy
administracyjne pod względem:

a)
b)
c)

zgodności z prawem
zgodności z prawem i gospodarności
zgodności z prawem i skuteczności w realizowaniu polityki administracyjnej

9.

Zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów administracyjnych
sprawuje:

a)
b)
c)

Minister Sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

10.

Według ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sędziów sądów
administracyjnych powołuje:

a)
b)
c)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Minister Sprawiedliwości

11.

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

a)
b)
c)

odwołanie
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
sprzeciw

12.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, pełnomocnikiem
strony w postępowaniu administracyjnym może być:

a)
b)
c)

każda osoba fizyczna
osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych
wyłącznie osoba prawna

2

13.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organy administracji
publicznej obowiązane są załatwić sprawę:

a)
b)
c)

w terminie 10 dni
w terminie 21 dni
bez zbędnej zwłoki

14.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, terminy do wykonania
określonych czynności mogą zostać wyznaczone w:

a)
b)
c)

dobach
kwartałach
latach

15.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, datą wszczęcia
postępowania na żądanie strony jest dzień:

a)
b)
c)

doręczenia żądania organowi administracji publicznej
podjęcia przez organ administracji publicznej pierwszej czynności w sprawie
poinformowania stronę przez organ administracji publicznej o pierwszej czynności
podjętej w sprawie

16.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli w podaniu nie
wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na
podstawie posiadanych danych, organ administracji publicznej:

a)
b)
c)

umarza postępowanie
pozostawia podanie bez rozpoznania
odmawia w formie postanowienia wszczęcia postępowania

17.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, można
wznowienia postępowania administracyjnego w przypadku gdy:

a)
b)
c)

strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu
decyzja wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

18.

Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym oznacza, że:

a)

organy nie mogą wydać decyzji niekorzystnej dla strony, na wniosek której zostało
wszczęte postępowanie
organ odwoławczy nie może wydać decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze
organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej
się

b)
c)

żądać

19.

Według ustawy - Ordynacja podatkowa, postępowanie podatkowe jest jawne:

a)
b)

dla każdego
dla stron oraz dla osób, które pozostają ze stroną w takim stosunku prawnym, że
rozstrzygnięcie sprawy może mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki
wyłącznie dla stron

c)
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20.

Zgodnie z Ordynacją podatkową, interpretacje podatkowe ogólne wydaje:

a)
b)
c)

Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
właściwy dyrektor izby administracji skarbowej

21.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
pełnomocnikiem strony nie może być:

a)
b)
c)

jej małżonek
jej syn
dowolna osoba przez nią wskazana

22.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
skargę bez wyczerpania środków zaskarżenia, które służyły skarżącemu w
postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, może wnieść:

a)
b)
c)

organizacja społeczna w zakresie swojej działalności statutowej
kurator strony wyznaczony przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy
prokurator

23.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
sąd rozstrzyga sprawę:

a)
b)
c)

wyrokiem
postanowieniem
obie odpowiedzi są poprawne

24.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli:

a)
b)
c)

skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi
skarżący skutecznie cofnął skargę
organ nie przesłał do sądu odpowiedzi na skargę

25.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od
zarządzeń i postanowień referendarza sądowego przysługuje:

a)
b)
c)

sprzeciw
zażalenie
odwołanie

26.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w
postępowaniu sądowoadministracyjnym przymus adwokacki obowiązuje przy:

a)
b)
c)

sporządzeniu skargi
sporządzeniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
sporządzeniu zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej

27.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku,
sąd:

a)
b)

skargę odrzuca
zawiesza postępowanie
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c)

umarza postępowanie

28.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
wojewódzki sąd administracyjny może przeprowadzić dowody uzupełniające z:

a)
b)
c)

zeznań świadków
oględzin
dokumentów

29.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w
sprawach, w których Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną
uzasadnienie wyroku sporządza się:

a)
b)
c)

zawsze z urzędu
z urzędu lub na wniosek
tylko na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku
albo doręczenia odpisu sentencji wyroku

30.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
nieobecność stron lub ich pełnomocników na rozprawie:

a)
b)
c)

nie wstrzymuje rozpoznania sprawy
wstrzymuje rozpoznanie sprawy
wstrzymuje rozpoznanie sprawy, jeśli nieobecność jest uprzednio zgłoszona
sądowi i zostaje uznana przez sąd za usprawiedliwioną

31.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść:

a)
b)

w terminie 30 dni od dnia wniesienia ponaglenia do właściwego organu
w terminie 30 dni od dnia udzielenia przez organ odpowiedzi na wniesione
ponaglenie
w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu

c)
32.

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, małoletni nabywa obywatelstwo
polskie przez urodzenie, w przypadku gdy:

a)
b)
c)

co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim
wyłącznie wówczas, gdy oboje rodzice są obywatelami polskimi
urodził się na terytorium RP, a jego rodzice posiadają obywatelstwo państwa UE, nie
będąc zarazem obywatelami polskimi

33.

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, odmowa nadania przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelstwa polskiego następuje w formie:

a)
b)
c)

decyzji
postanowienia
zarządzenia

34.

W świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji
publicznej, co do zasady, przysługuje:

a)
b)
c)

każdemu
temu, kto wykaże interes prawny
wyłącznie obywatelowi polskiemu
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34.

W świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej, skargę na
rozstrzygnięcie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej wojewódzki
sąd administracyjny rozpatruje w terminie:

a)
b)
c)

15 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę
30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę
2 miesięcy od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę

35.

W świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem
od nieruchomości nie podlegają:

a)
b)
c)

grunty
budynki lub ich części
lasy nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

36.

W świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłatę targową może
wprowadzić:

a)
b)
c)

rada gminy
wójt gminy
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:
Nabycie obywatelstwa polskiego w świetle przepisów ustawy o obywatelstwie
polskim.

Prawo administracyjne procesowe:
Postępowanie dowodowe przed organami administracji publicznej w świetle
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

