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Publikacja, którą trzymacie Państwo w rękach, została napisana w celu
pogłębienia i usystematyzowania wiedzy z  zakresu procedury administra
cyjnej, sądowoadministracyjnej oraz egzekucyjnej administracji. Służyć
temu mają konstrukcje pytań testowych ujmujących wyżej wskazaną te
matykę w  sposób przeglądowy. Praca ta jest adresowana do osób już po
siadających pewien zasób wiedzy na ten temat. Z  założenia ma ona pomóc
w  kompleksowym powtórzeniu i  zweryfikowaniu tej wiedzy.
Systematyka opracowania Procedura administracyjna. Testy dla studentów
została oparta na przyjętym w akademickim nauczaniu prawa administra
cyjnego układzie wykładanego materiału. Poszerzono go jednak w częś
ciach odnoszących się do postępowania sądowoadministracyjnego oraz
egzekucyjnego. W podręcznikach akademickich do postępowania admi
nistracyjnego zagadnieniom tym zwykle poświęca się ograniczoną ilość
miejsca lub wręcz pomija je, sygnalizując jedynie ich istnienie. Jest to po
niekąd uzasadnione tym, że w programie studiów zarówno postępowa
nie sądowoadministracyjne, jak i egzekucyjne w administracji często bywa
przedmiotem odrębnych, monograficznych wykładów. Wydaje się wobec
tego, że tym większa jest wartość omawianej pracy. Jednoczesne ujęcie
procedury administracyjnej, sądowoadministracyjnej oraz egzekucyjnej
skutkuje tym, że temat zostaje przedstawiony całościowo, wieloaspekto
wo i wyczerpująco, a ponadto może stać się pomocą naukową dla trzech
odrębnych wykładów monograficznych.
Autorzy w swej pracy, przykładając szczególną wagę do aktualności
przywoływanej podstawy prawnej, oparli się w głównej mierze na poniż
szych aktach prawnych:
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania adminis
tracyjnego;
– ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są
dami administracyjnymi;
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– ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administra
cyjnych;
– ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
Przy konstruowaniu pytań odnosili się jednak wielokrotnie do sze
regu innych aktów prawnych, które dla wygody Czytelnika przywołano
w omawianym zakresie wraz z odpowiedziami w części końcowej pracy.
Książka obfituje również w odwołania do aktualnego orzecznictwa Na
czelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Kon
stytucyjnego, jak również do wskazanej w precyzyjny sposób doktryny.
Czytelnik z jednej strony ma zatem możliwość zgłębienia interesującego
go tematu, a z drugiej – w każdym momencie może jednoznacznie zwe
ryfikować poprawność wskazanych odpowiedzi.
W zamierzeniach autorów Testy... adresowane są do środowisk akade
mickich, przede wszystkim studentów kierunków prawo i administracja,
ale mogą również okazać się cenną pomocą dla prowadzących zajęcia na
etapie weryfikacji wiedzy słuchaczy.
Autorzy

