Egzamin pisemny z POSTĘPOWANIA W ADMINISTRACJI.
Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania od nr 3 do nr 13 należy korzystać z Kodeksu Postępowania
Administracyjnego, a w przypadku pytania nr 2 z Konstytucji.
1. Podaj definicję postępowania administracyjnego.
2. Kto ustanowił Konstytucję wg jej Preambuły? Jakie są źródła prawa w Polsce zgodnie z
Konstytucją?
3. Kto jest organem wyższego stopnia dla podanego organu?
 Wójt 
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
 Powiatowy Inspektor Sanitarny 

4. Ze względu na co ustala się właściwość miejscową w poniższych przypadkach:
- sprawy związane z zatrudnianiem pracowników w browarze w Żywcu
- sprawa dotycząca gruntu rolnego znajdującego się w 4/5 na terenie Trzebini i w 1/5 Wieprzu
będącego własnością Macieja Kołodzieja, zamieszkałego w Londynie, ostatnio widzianego w
Zakopanem, dzierżawionego przez jego syna, Mariusza, zamieszkałego w Żywcu.
- w sprawie dotyczącej Jana Kowalskiego, niezwiązanej z nieruchomością bądź prowadzeniem
zakładu pracy, zamieszkałego w Bielsku-Białej
5. Czy zgodnie z definicją zawartą w KPA stroną jest każdy (więcej niż jedna odpowiedź jest
poprawna):
 kto domaga się podjęcia działania od organu?
 czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie?
 kto żąda podjęcia czynności przez inną stronę ze względu na swój interes prawny?
 kto żąda podjęcia czynności organu ze względu na swój obowiązek?
 kto domaga się podjęcia działania organu w sprawach, w których ma interes?
6. Czy pracownik organu może doręczyć pismo przypadkowo napotkanej, ale właściwej osobie
fizycznej? Czy może doręczyć pismo przypadkowo napotkanej osobie uprawnionej do odbioru
pisma na rzecz jednostki organizacyjnej w dowolnym miejscu, w którym tę osobę spotkał?
7. Obliczanie terminów:
Kiedy upływa 14-dniowy termin do wniesienia odwołania, jeśli decyzję doręczono stronie 15 lipca?
Kiedy upływa termin dokonania czynności, dla której w piątek 23 kwietnia ustanowiono
dwutygodniowy termin?
Kiedy upływa miesięczny termin na załatwienie przez organ sprawy, gdy odwołanie otrzymał 24

kwietnia?
8. Czym różni się bezczynność od przewlekłości organu administracji publicznej?
9. Jakie są wymogi formalne wezwania?
10. Jakie są dwa sposoby wszczęcia postępowania? Kiedy mają zastosowanie?
11. Wskaż wymogi formalne podania.
12. Co wskazuje się w treści metryki sprawy?
13. Wskaż elementy protokołu.

