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I.IV. PRAWO 

1. Prawo administracyjne 

2. Obywatel wobec prawa 

Wymogi podstawy programowej: 

– akt administracyjny i inne dokumenty 

– kryteria ważności aktu administracyjnego 

– sądownictwo administracyjne w Polsce 

– typy postępowania administracyjnego 

– uczestnicy postępowania administracyjnego 

– przebieg postępowania administracyjnego 

– decyzje i postanowienia 

– odwołanie i zażalenie 

– skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego 

– skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego 

– pomoc prawna 

– pozew w sprawie cywilnej 

– nieprocesowy tryb spraw cywilnych 

– zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 

– odwołanie od decyzji administracyjnej 

– prawa konsumentów 

 

Zadanie 1.  

Przepisy prawne z polskiej ustawy uchwalonej w 1987 roku 

Przepis 1. Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i 
instytucji […] nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości 
społecznej. 

Przepis 2. Rzecznika powołuje Sejm na wniosek Prezydium Sejmu, zgłoszony po zasięgnięciu 
opinii Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. 



Przepis 3. Wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat, nie wymaga zachowania 
szczególnej formy, lecz powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której […] 
sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy. 

Przepis 4. Organ, organizacja lub instytucja, do których zwróci się Rzecznik, obowiązane są z 
nim współdziałać i udzielać mu pomocy […]. 

Dz.U. 1987, nr 21, poz. 123. 

 

Podaj pełną nazwę instytucji, której dotyczą przytoczone przepisy prawne. 

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

Podaj numer przepisu prawnego, który stracił aktualność. Swój wybór uzasadnij, 

przytaczając obowiązujące uregulowania w tym zakresie. 

Numer – ……… 

Uzasadnienie – ............................................................................................................................. 

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

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

Zadanie 3.  

Nazwy wybranych aktów prawnych w Rzeczypospolitej Polskiej 

Nazwa aktu 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  

Nazwa aktu 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 
[…] 

Nazwa aktu 3. Uchwała nr XXXVIII/961/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 
grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok 

Nazwa aktu 4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie 
wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2017 r. 

 

Uzupełnij tekst – wpisz właściwe numery. 

Źródłem powszechnie obowiązującego prawa nie jest akt prawny, oznaczony numerem ....., 
wydany przez naczelny organ administracji. Źródłem takim jest natomiast akt wydany przez 
organ egzekutywy w celu wykonania ustawy, który to akt oznaczono numerem …... . 

 

 


