
EGZAMIN Z POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SEMESTR IV 

 

1. Wymień 5 zasad postępowania administracyjnego. 

- 

- 

- 

- 

- 

2. Podaj pełne nazwy źródeł prawa regulujących przebieg postępowania administracyjnego i 

egzekucyjnego na gruncie administracji: 

- 

- 

3. Wymień rodzaje właściwości organów administracyjnych: 

 

 

4. Podaj terminy obowiązujące w postępowaniu administracyjnym w następujących 

przypadkach: 

a) wniesienie odwołania od decyzji -  

b) wniesienie zażalenia na postanowienie -  

c) uzupełnienie danych w niekompletnym wniosku -  

 

5. Z jaką chcwilą rozpoczyna się postępowanie administracyjne? 

 

 

6. Kiedy można odstąpić od uzasadnienia decyzji administracyjnej? 

 

 

7. Podaj nazwy organów opisanych w następujących sytuacjach: 



a) organ do którego wnosi się odwołanie od decyzji wójta gminy -  

b) pracownik organu przeprowadzający egzekucję -  

 

8. Jakie informacje zawiera spis spraw?  

 

 

 

 

9. Wskaż czy zdanie jest prawdziwe P czy fałszywe F: 

a) najwyższym organem w postępowaniu administracyjnym jest Sąd Najwyższy - 

b) W postępowaniu administracyjnym zakazane jest zawieranie ugody ze stroną -  

c) w przypadku gdy strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu organ musi je 

wznowić -  

d) przesłanką do stwierdzenia nieważności decyzji jest wydanie jej niezgodnie z prawem -  

 

10. Utwórz znak sprawy na podstawie następujących danych:  

a) pismo wpłynęło 18 maja 2017 roku do Urzędu Stanu Cywilnego. Dotyczyło zmiany 

nazwiska, oznaczonej jako kategoria 5520 - zmiana danych osobowych. Zostało 

zarejestrowane jako 34 pismo od początku roku. 

............................................................................. 

b) Jan Kowalski złożył 5 maja 2016 w wydziale komunikacji (WK) wniosek o zarejstrowanie 

samochodu osobowego. Był to 122 wniosek od 1 stycznia 2016. Rejestracja samochodów 

osobowych ma kod 34221 

............................................................................... 

11. . Wskaż czy zdanie jest prawdziwe P czy fałszywe F: 

a) podatki od nieruchomości są płacone wg miejsca zamieszkania właściciela -  

b) stroną w postępowaniu jest każdy zainteresowany daną sprawą -  

c) doręczenie pisma wszczynającego postępowania musi zawsze nastąpić do rąk własnych 

adresata -  



d) organ prowadzący postępowanie powinien dążyć do ugodowego załatwienia sprawy - 

 


