
5. Test z ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa 

(t.j. Dz.U. z 2016 2018 r. poz. 486 913ze zm.) 

Nr 

 
Treść pytania 

 

Odp. 

 

Źródło 

 

1. 

 
Regionalną wspólnotę samorządową tworzą (tworzy): 

a) mieszkańcy województwa, 

b) ogół pełnoletnich mieszkańców województwa, 

c) ogół pełnoletnich mieszkańców województwa, zameldowanych na jego terenie. 

a 

 

art. 1 ust. 1  

 

2. 

 
Administracja samorządowa w województwie jest zespolona w: 

a) jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem, 

b) jednym urzędzie, pod więcej niż jednym zwierzchnikiem, 

c) trzech urzędach, pod trzema różnymi zwierzchnikami. 

a 

 

art. 3  

 

3. 

 

Organy samorządu województwa: 

a)  

stanowią wobec powiatu i gminy organy nadzoru oraz kontroli, a także są organami wyż-

szego stopnia w postępowaniu administracyjnym, 

b)  

stanowią wobec powiatu i gminy organy nadzoru oraz kontroli, ale nie są wobec nich orga-

nami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym, 

c)  

nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami 

wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym. 

c 

 

art. 4 ust. 2  

 

4. 

 

Mieszkańcy województwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym w 

drodze wyborów i referendum lub za pośrednictwem organów samorządu wojewódz-

twa. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa: 

a) ustawa, 

b) rozporządzenie Prezesa RM, 

c) uchwała sejmiku województwa. 

a 

 

art. 5 ust. 1 i 

5  

 

5. 

 
Województwo: 

a) nie ma osobowości prawnej, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej, 

b) ma osobowość prawną, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej, 

c) ma osobowość prawną, ale jego samodzielność nie podlega ochronie sądowej. 

b 

 

art. 6 ust. 2 i 

3  

 

6. 

 

Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa: 

a) ustawa, 

b) rozporządzenie Prezesa RM, 

c) statut województwa uchwalony, po uzgodnieniu z Prezesem RM. 

c 

 

art. 7 ust. 1  

 

7. Statut województwa i jego zmiany podlegają ogłoszeniu w: b art. 7 ust. 2  
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 a) Dzienniku Ustaw, 

b) wojewódzkim dzienniku urzędowym, 

c) Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

  

8. 

 
Województwa: 

a) mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami, 

b) mogą tworzyć stowarzyszenia wyłącznie z innymi województwami, 

c) nie mogą tworzyć stowarzyszeń. 

a 

 

art. 8b ust. 1 

 

9. 

 

Samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi: 

a) akty prawa krajowego, obowiązujące na obszarze województwa, 

b) akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze województwa, 

c) akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze całego kraju.  

b 

 

art. 9 

 

10. 

 

Strategię rozwoju województwa określa: 

a) Minister Spraw Wewnętrznych, 

b) właściwy miejscowo wojewoda, 

c) samorząd województwa. 

c 

 

art. 11 ust. 1  

 

11. 

 
Politykę rozwoju województwa, na którą składa się m.in. tworzenie warunków roz-

woju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, utrzymanie i rozbudowa infra-

struktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim czy wspieranie rozwoju 

nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicz-

nego oraz innowacji prowadzi: 

a) właściwy miejscowo wojewoda, 

b) samorząd województwa, 

c) Minister Spraw Wewnętrznych. 

b 

 

art. 11 ust. 2 

pkt 1, 2, 6  

 

12. 

 

Poza sferą użyteczności publicznej województwo: 

a)  

nie może tworzyć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych ani przy-

stępować do nich, 

b)  

może tworzyć spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne 

oraz przystępować do nich, jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności 

promocyjnych, edukacyjnych, wydawniczych oraz na wykonywaniu działalności w zakresie 

telekomunikacji służących rozwojowi województwa, 

c)  

może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować 

do nich, jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edu-

kacyjnych, wydawniczych oraz na wykonywaniu działalności w zakresie telekomunikacji 

służących rozwojowi województwa. 

c 

 

art. 13 ust. 2  

 

13. 

 
Organami samorządu województwa są: 

a)  

marszałek województwa, przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku województwa, 

sejmik województwa i zarząd województwa, 

c 

 

art. 15  
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b) marszałek województwa, sejmik województwa i zarząd województwa, 

c) sejmik województwa i zarząd województwa. 

14. 

 

Działalność organów województwa jest jawna, ograniczenia zaś jawności mogą wyni-

kać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów województwa obejmuje w szcze-

gólności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje sejmiku woje-

wództwa i posiedzenia jego komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z 

wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów województwa 

i komisji sejmiku województwa. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich 

określa: 

a) ustawa, 

b) statut województwa, 

c) rozporządzenie Prezesa RM. 

b 

 

art. 15a  

ust. 1–3  

 

15. 

 

Sejmik województwa jest jego organem: 

a) stanowiącym i kontrolnym województwa, 

b) stanowiącym i wykonawczym województwa, 

c) wykonawczym i kontrolnym województwa. 

a 

 

art. 16 ust. 1  

 

16. 

 
Kadencja sejmiku województwa trwa: 

a) 4 lata5 lat, licząc od dnia wyborów, 

b) 6 lat, licząc od dnia wyborów, 

c) 8 lat, licząc od dnia wyborów. 

a 

 

art. 16 ust. 2  

 

17. 

 

W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w 

liczbie 30 w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po 3 radnych na 

każde kolejne rozpoczęte: 

a) 100 000 mieszkańców, 

b) 200 000 mieszkańców, 

c) 500 000 mieszkańców. 

c 

 

art. 16 ust. 3  

 

18. 

 
W sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem kadencji rozstrzyga się: 

a) wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego, 

b) co do zasady w drodze referendum wojewódzkiego, 

c)  

w drodze jednomyślnej uchwały sejmiku województwa lub w drodze referendum woje-

wódzkiego. 

a 

 

art. 17  

 

19. 

 
Uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego należy do wyłącznych kompe-

tencji: 

a) wojewody, 

b) marszałka województwa, 

c) sejmiku województwa. 

c 

 

art. 18 pkt 3  

 

20. 

 

Określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu wo-

jewództwa należy do wyłącznych kompetencji: 

a) sejmiku województwa, 

a 

 

art. 18 pkt 7  
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b) wojewody, 

c) marszałka województwa. 

21. 

 

Do wyłącznych kompetencji sejmiku województwa należy m.in. podejmowanie uchwał 

w sprawach majątkowych województwa dotyczących zasad nabywania, zbywania i 

obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieo-

znaczony, lub oznaczony, dłuższy niż: 

a) 3 lata, 

b) 5 lat, 

c) 10 lat. 

a 

 

art. 18 pkt 19 

lit. a  

 

 Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa doty-

czących tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystę-

powania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także 

obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji, należy do wy-

łącznej właściwości:  

A. sejmiku województwa,  

B. wojewody za zgodą zarządu województwa,  

C. wojewody.  
 

a 
Art. 18 pkt 19 

lit e 

22. 

 

Uchwały sejmiku województwa zapadają: 

a)  

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 

sejmiku, w głosowaniu jawnym, 

b)  

zawsze zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 

sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, 

c)  

zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, 

w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 

c 

 

art. 19 ust. 1  

 

23. 

 

Sejmik województwa wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz nie więcej niż  

3 wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu: 

a) jawnym, 

b) tajnym, 

c) tajnym lub jawnym – jest to zależne od uchwały sejmiku województwa. 

b 

 

art. 20 ust. 1  

 

24. 

 

Przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku województwa: 

a) nie mogą wchodzić w skład zarządu województwa, 

b) mogą wchodzić w skład zarządu województwa, 

c) wchodzą w skład zarządu województwa. 

a 

 

art. 20 ust. 2  

 

25. 

 
Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego sejmiku województwa następu-

je na wniosek co najmniej: 

b 

 

art. 20 ust. 4  
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a) 1/5 ustawowego składu sejmiku województwa, 

b) 1/4 ustawowego składu sejmiku województwa, 

c) 1/3 ustawowego składu sejmiku województwa. 

26. 

 
W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, sejmik woje-

wództwa podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji, nie później niż w 

ciągu: 

a) 2 tygodni od dnia złożenia rezygnacji, 

b) miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, 

c) 3 miesięcy od dnia złożenia rezygnacji. 

b 

 

art. 20 ust. 5  

 

27. 

 
W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego oraz wiceprze-

wodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w termi-

nie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo odwołania, sesję sejmiku województwa w 

celu wyboru przewodniczącego zwołuje: 

a) wojewoda, 

b) najstarszy wiekiem członek rady, 

c) marszałek województwa. 

a 

 

art. 20 ust. 7  

 

28. 

 
W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego oraz wiceprze-

wodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w termi-

nie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo odwołania, sesję sejmiku województwa w 

celu wyboru przewodniczącego zwołuje wojewoda na dzień przypadający w ciągu: 

a) 3 dni po upływie ww. terminu, 

b) 7 dni po upływie ww. terminu, 

c) 14 dni po upływie ww. terminu. 

b 

 

art. 20 ust. 7  

 

29. 

 
Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sej-

miku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na: 

a) miesiąc, 

b) kwartał, 

c) pół roku. 

b 

 

art. 21 ust. 1  

 

30. 

 

Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa zwołuje komisarz wyborczy 

właściwy w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim na 

dzień przypadający w ciągu: 

a) 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju, 

b) 14 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju, 

c) 30 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju. 

a 

 

art. 21 ust. 3  

 

31. 

 

Przewodniczący sejmiku obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu  

7 dni od dnia złożenia wniosku, na wniosek co najmniej: 

a) 1/5 ustawowego składu sejmiku województwa, 

b) 1/4 ustawowego składu sejmiku województwa, 

c) 1/3 ustawowego składu sejmiku województwa. 

b 

 

art. 21 ust. 7  

 

32. 

 
Na wniosek marszałka województwa przewodniczący sejmiku województwa jest obo-

a art. 21 ust. 9  
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wiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji sejmiku projekt uchwały, 

jeżeli wnioskodawcą jest zarząd województwa, a projekt wpłynął do sejmiku na co 

najmniej: 

a) 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji sejmiku, 

b) 10 dni przed dniem rozpoczęcia sesji sejmiku, 

c) 14 dni przed dniem rozpoczęcia sesji sejmiku a contrario. 

  

33. 

 

Mandat radnego można łączyć z: 

a)  

mandatem posła lub senatora, a także z wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, 

b) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego, 

c) wykonywaniem stosunku pracy w innym Urzędzie Wojewódzkim. 

c 

 

art. 23 ust. 4  

 

34. 

 

Nawiązanie stosunku pracy z radnym w urzędzie marszałkowskim w tym wojewódz-

twie, w którym radny uzyskał mandat, jest: 

a) możliwe, bez ograniczeń, 

b)  

co do zasady niemożliwe; nie dotyczy to jednak radnych wybranych do zarządu woje-

wództwa, z którymi stosunek pracy jest nawiązywany na podstawie wyboru, 

c) niemożliwe. 

b 

 

art. 25 ust. 1  

 

35. 

 

Radny: 

a)  

nie może pełnić funkcji kierownika wojewódzkiej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy, 

b)  

nie może pełnić funkcji kierownika wojewódzkiej jednostki organizacyjnej; może jednak 

pełnić funkcję jego zastępcy, 

c)  

może pełnić zarówno funkcję kierownika wojewódzkiej jednostki organizacyjnej, jak i jego 

zastępcy. 

a 

 

art. 25 ust. 2  

 

36. 

 
Zarząd województwa lub marszałek województwa: 

a)  

może powierzyć radnemu województwa, w którym radny uzyskał mandat, wykonywanie 

pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

b)  

nie może powierzyć radnemu województwa, w którym radny uzyskał mandat, wykonywa-

nia pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

c)  

co do zasady nie może powierzyć radnemu województwa, w którym radny uzyskał mandat, 

wykonywaniea pracy wyłącznie na podstawie umowy zlecenia cywilnoprawnej. 

b 

 

art. 25 ust. 4  

 

37. 

 
Radny, który przed uzyskaniem mandatu pozostawał w stosunku pracy w urzędzie 

marszałkowskim lub był zatrudniony na stanowisku kierownika wojewódzkiej samo-

rządowej jednostki organizacyjnej w tym województwie, w którym uzyskał mandat, 

jest obowiązany złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie: 

a)  

b 

 

art. 26 ust. 1  
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3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, przed złoże-

niem ślubowania, 

b)  

7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, przed złoże-

niem ślubowania, 

c)  

10 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, przed zło-

żeniem ślubowania. 

38. 

 
Radny, który przed uzyskaniem mandatu pozostawał w stosunku pracy w urzędzie 

marszałkowskim lub był zatrudniony na stanowisku kierownika wojewódzkiej samo-

rządowej jednostki organizacyjnej w tym województwie, w którym uzyskał mandat, 

jest obowiązany złożyć wniosek o urlop bezpłatny. Radny, o którym mowa, otrzymuje 

urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz: 

a) miesiąca po jego wygaśnięciu, 

b) 3 miesięcy po jego wygaśnięciu, 

c) 6 miesięcy po jego wygaśnięciu. 

b 

 

art. 26 ust. 2  

 

39. 

 

Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie 

z innymi osobami z wykorzystaniem mienia województwa, w którym radny uzyskał 

mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomoc-

nikiem w prowadzeniu takiej działalności. Jeżeli radny, przed rozpoczęciem wykony-

wania mandatu, prowadził taką działalność gospodarczą, jest obowiązany do zaprze-

stania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu: 

a) miesiąca od dnia złożenia ślubowania, 

b) 2 miesięcy od dnia złożenia ślubowania, 

c) 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. 

c 

 

art. 27b ust. 2  

 

40. 

 
Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach 

handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorców, w których 

uczestniczą takie osoby. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów 

lub akcji w spółkach handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub przed-

siębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten 

pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją sejmiku województwa, a 

w przypadku niezbycia ich nie uczestniczą one w wykonywaniu przysługujących im 

uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa 

poboru) przez okres sprawowania mandatu i: 

a) 6 miesięcy po jego wygaśnięciu, 

b) roku po jego wygaśnięciu, 

c) 2 lat po jego wygaśnięciu. 

c 

 

art. 27b ust. 5  

 

41. 

 

Sejmik województwa kontroluje działalność zarządu województwa oraz wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. 

W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. 

Członkostwo w komisji rewizyjnej można łączyć z funkcjami: 

a) dyrektora w Urzędzie Wojewódzkim i wykładowcy akademickiego, 

b) przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku województwa, 

a 

 

art. 30 ust. 1  
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c) marszałka województwa oraz radnych będących członkami zarządu województwa. 

42. 

 

Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. W jego skład wcho-

dzi: 

a) 5 osób, 

b) 6 osób, 

c) 7 osób. 

a 

 

art. 31 ust. 2  

 

43. 

 
Osoba, która nie jest obywatelem polskim: 

a) może być członkiem zarządu województwa, 

b) nie może być członkiem zarządu województwa, 

c) może być członkiem zarządu województwa, ale nie jako przewodniczący. 

b 

 

art. 31 ust. 2a  

 

44. 

 

Uchwały zarządu województwa zapadają: 

a)  

bezwzględną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 

składu zarządu w głosowaniu tajnym, 

b)  

zawsze zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 

zarządu w głosowaniu jawnym, 

c)  

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu zarządu w 

głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 

c 

 

art. 31 ust. 4  

 

45. 

 

Sejmik województwa wybiera zarząd województwa, w tym marszałka województwa i 

nie więcej niż 2 wicemarszałków, w ciągu: 

a) miesiąca od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, 

b) 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, 

c) 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. 

b 

 

art. 32 ust. 1  

 

46. 

 
Sejmik województwa wybiera marszałka województwa: 

a) bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym, 

b) bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym, 

c)  

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, 

w głosowaniu tajnym. 

a 

 

art. 32 ust. 2  

 

47. 

 
Sejmik województwa wybiera wicemarszałków oraz pozostałych członków zarządu na 

wniosek marszałka: 

a) bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym, 

b) bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym, 

c)  

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, 

w głosowaniu tajnym. 

c 

 

art. 32 ust. 3  

 

48. 

 
Marszałek, wicemarszałkowie i pozostali członkowie zarządu województwa: 

a) nie mogą być wybrani spoza składu sejmiku województwa, 

b 

 

art. 32 ust. 4  
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b) mogą być wybrani spoza składu sejmiku województwa, 

c) są wybierani spoza składu sejmiku województwa. 

49. 

 

Jeżeli sejmik województwa nie dokona wyboru zarządu województwa w terminie 3 

miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, ulega 

rozwiązaniu z mocy prawa. Po rozwiązaniu sejmiku województwa z tej przyczyny, 

przeprowadza się wybory przedterminowe. Jeżeli sejmik województwa, wybrany w 

wyniku wyborów przedterminowych, nie dokona wyboru zarządu w terminie 3 mie-

sięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przedterminowych przez właściwy organ 

wyborczy, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. W takim przypadku: 

a) przeprowadza się kolejne przedterminowe wybory, 

b)  

nie przeprowadza się wyborów przedterminowych. Do dnia wyboru sejmiku województwa 

na kolejną kadencję oraz wyboru zarządu województwa zadania i kompetencje organów 

samorządu województwa przejmuje komisarz rządowy ustanowiony przez ministra właści-

wego do spraw administracji publicznej na wniosek właściwego wojewody, 

c)  

nie przeprowadza się wyborów przedterminowych. Do dnia wyboru sejmiku województwa 

na kolejną kadencję oraz wyboru zarządu województwa zadania i kompetencje organów 

samorządu województwa przejmuje komisarz rządowy ustanowiony przez Prezesa RM na 

wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 

c 

 

art. 33  

ust. 1–6  

 

50. 

 

Uchwała sejmiku województwa w sprawie nieudzielenia zarządowi województwa ab-

solutorium: 

a) nie jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu województwa, 

b) jest zawsze równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu województwa, 

c)  

jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu województwa, chyba że po 

zakończeniu roku budżetowego zarząd województwa został odwołany z innej przyczyny. 

c 

 

art. 34 ust. 1  

 

51. 

 

Uchwałę w sprawie absolutorium sejmik województwa podejmuje: 

a) bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa, 

b) większością 2/3 głosów ustawowego składu sejmiku województwa, 

c) większością 3/4 głosów ustawowego składu sejmiku województwa. 

a 

 

art. 34 ust. 1a  

 

52. 

 
Sejmik województwa rozpoznaje sprawę odwołania zarządu województwa z powodu 

nieudzielenia zarządowi województwa absolutorium na sesji zwołanej, nie wcześniej 

niż po upływie: 

a) 7 dni od podjęcia uchwały o nieudzieleniu zarządowi województwa absolutorium, 

b) 14 dni od podjęcia uchwały o nieudzieleniu zarządowi województwa absolutorium, 

c) 30 dni od podjęcia uchwały o nieudzieleniu zarządowi województwa absolutorium. 

b 

 

art. 34 ust. 2  

 

53. 

 
Sejmik województwa, po zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej i opinią regio-

nalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały sejmiku województwa o nieudzielaniu 

zarządowi województwa absolutorium, może odwołać zarząd województwa większością 

co najmniej: 

a) 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym, 

a 

 

art. 34 ust. 3  
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b) 2/3 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym, 

c) 3/4 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. 

54. 

 

Sejmik województwa może odwołać marszałka województwa z innej przyczyny niż 

nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej: 

a) 1/4 ustawowego składu sejmiku, 

b) 1/3 ustawowego składu sejmiku, 

c) połowy ustawowego składu sejmiku. 

a 

 

art. 37 ust. 1  

 

55. 

 

Odwołanie marszałka województwa następuje większością co najmniej: 

a) 1/3 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym, 

b) 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym, 

c) 2/3 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. 

Sejmik województwa może odwołać marszałka województwa z innej 
przyczyny niż nieudzielenie absolutorium lub nieudzielenie wotum 
zaufania jedynie na wniosek co najmniej: 

a) a) 1/4 ustawowego składu sejmiku,  
b) b) 1/3 ustawowego składu sejmiku,  

c) połowy ustawowego składu sejmiku. 

b 

 

art. 37 ust. 3  

 

56. 

 
Głosowanie w sprawie odwołania marszałka województwa sejmik województwa prze-

prowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na 

której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie: 

a)  

miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku; jeżeli wniosek o odwołanie marszałka województwa 

nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgło-

szony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania, 

b)  

14 dni od dnia zgłoszenia wniosku; jeżeli wniosek o odwołanie marszałka województwa nie 

uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony 

nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania, 

c)  

miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku; jeżeli wniosek o odwołanie marszałka województwa 

nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgło-

szony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania. 

a 

 

art. 37 ust. 3  

 

57. 

 
Sejmik województwa może na uzasadniony wniosek marszałka województwa odwołać 

poszczególnych członków zarządu: 

a)  

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, 

w głosowaniu tajnym, 

b) bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, 

c) większością 2/3 głosów, w głosowaniu jawnym. 

a 

 

art. 37 ust. 5  

 

58. 

 
W przypadku złożenia rezygnacji przez marszałka województwa jej przyjęcie nastę-

puje: 

a) zwykłą większością głosów, 

b) większością 2/3 głosów, 

a 

 

art. 38 ust. 1  

(egz. 2017 

komorni-
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c) większością 3/4 głosów. cza) 

59. 

 
W przypadku odwołania członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym, sejmik 

województwa dokonuje wyboru nowego członka zarządu w terminie: 

a) miesiąca od dnia odwołania, 

b) 2 miesięcy od dnia odwołania, 

c) 3 miesięcy od dnia odwołania. 

a 

 

art. 39 ust. 2  

 

60. 

 
W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez członka niebędą-

cego jego przewodniczącym sejmik województwa podejmuje uchwałę o przyjęciu re-

zygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością 

głosów, nie później niż w ciągu: 

a) miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, 

b) 2 miesięcy od dnia złożenia rezygnacji, 

c) 3 miesięcy od dnia złożenia rezygnacji. 

a 

 

art. 40 ust. 1  

 

61. 

 
Gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów 

posiadanych przez województwo, należy do zadań: 

a) zarządu województwa, 

b) sejmiku województwa, 

c) wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 

a 

 

art. 41 ust. 2 

pkt 2  

 

62. 

 

Przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa należy do zadań: 

a) zarządu województwa, 

b) sejmiku województwa, 

c) wojewody. 

a 

 

art. 41 ust. 2 

pkt 3  

 

63. 

 
Zasady i tryb działania zarządu województwa określa: 

a) statut województwa, 

b) regulamin zarządu województwa, 

c) rozporządzenie Ministra do spraw Administracji i Cyfryzacji. 

a 

 

art. 41 ust. 3  

 

64. 

 

Po upływie kadencji sejmiku województwa zarząd województwa: 

a) ulega rozwiązaniu, 

b) działa do dnia wyboru nowego zarządu województwa, 

c) działa do dnia wyboru nowego sejmiku województwa. 

b 

 

art. 42  

 

65. 

 

Zwierzchnikiem służbowym kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych jest: 

a) marszałek województwa, 

b) przewodniczący zarządu województwa, 

c) wojewoda. 

a 

 

art. 43 ust. 3  

 

66. 

 

Sejmik województwa powołuje i odwołuje skarbnika województwa (głównego księgo-

wego budżetu województwa), na wniosek marszałka województwa: 

a) zwykłą większością głosów, 

b)  

c 

 

art. 44 ust. 1  

 



Nr 

 
Treść pytania 

 

Odp. 

 

Źródło 

 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w 

głosowaniu tajnym, 

c)  

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 

sejmiku, w głosowaniu tajnym. 

 Od decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji pu-

blicznej, innych niż powierzone na podstawie porozumienia z wojewo-

dą, wydanych przez marszałka województwa, służy odwołanie do:  
A. samorządowego kolegium odwoławczego,  

B. wojewódzkiego sądu administracyjnego,  

C. wojewody.  
 

a 

Art. 46 ust. 3 

(Egz. 2017 

radcow-

ska/adwokac

ka) 

67. 

 
Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej, działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielone-

go przez zarząd województwa. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa 

wymagana jest zgoda: 

a) zarządu województwa, udzielana w formie uchwały, 

b) marszałka województwa, udzielana w formie decyzji, 

c) sejmiku województwa, udzielana w formie uchwały. 

a 

 

art. 56 ust. 2  

 

68. 

 
Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, wojewódzkie osoby prawne samodzielnie 

decydują, w granicach ustaw, o zmianie przeznaczenia składników nieruchomości słu-

żącej do powszechnego użytku lub bezpośredniego zaspokajania potrzeb publicznych za 

zgodą: 

a) zarządu województwa w formie decyzji, 

b) zarządu województwa w formie uchwały, 

c)  

marszałka województwa oraz drugiego członka zarządu województwa w formie oświadcze-

nia woli, chyba że statut województwa stanowi inaczej. 

Wojewódzkie osoby prawne samodzielnie decydują, w granicach ustaw, o 

sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych, z tym że nie-

odpłatne rozporządzenie mieniem oraz zbycie nieruchomości służącej do 

powszechnego użytku lub bezpośredniego zaspokajania potrzeb publicznych 

albo przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną, 

kulturalną lub przyrodniczą wymaga zgody: 

a) zarządu województwa, w formie uchwały; zgody zarządu województwa 

natomiast nie wymaga zmiana przeznaczenia tych składników mienia, 

b) zarządu województwa, w formie uchwały; zgody zarządu województwa 

wymaga także zmiana przeznaczenia tych składników mienia, 

c) sejmiku województwa, w formie uchwały; zgody sejmiku województwa 

wymaga także zmiana przeznaczenia tych składników mienia. 

b 

 

art. 58 ust. 1 

pkt 1 i ust. 2  

 

69. 

 
Województwo: 

a) ponosi odpowiedzialność za zobowiązania innych wojewódzkich osób prawnych, 

c 

 

art. 60  
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b) nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych wojewódzkich osób prawnych, 

c)  

nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych wojewódzkich osób prawnych, chy-

ba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

70. 

 
Uchwała budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej województwa: 

a) samodzielnej, 

b) zleconej, 

c) przekazanej. 

a 

 

art. 61  

 

71. 

 

Za prawidłowe wykonanie budżetu województwa odpowiada: 

a) sejmik województwa, 

b) zarząd województwa, 

c) marszałek województwa. 

b 

 

art. 70 ust. 1  

 

72. 

 
Prawo dysponowania rezerwami budżetu województwa należy do: 

a) wyłącznych uprawnień zarządu województwa, 

b) uprawnień zarządu i sejmiku województwa, 

c) uprawnień zarządu i marszałka województwa. 

a 

 

art. 70 ust. 2 

pkt 5  

 

73. 

 

Sejmik województwa uchwala „Priorytety współpracy zagranicznej województwa”, 

określające: główne cele współpracy zagranicznej, priorytety geograficzne przyszłej 

współpracy i zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regio-

nalnych. „Priorytety współpracy zagranicznej województwa” mogą być uchwalane oraz 

inicjatywy zagraniczne województwa, w tym w szczególności projekty umów o współ-

pracy regionalnej, mogą być podejmowane za zgodą ministra właściwego do spraw za-

granicznych. Uchwały te zapadają: 

a) zwykłą większością głosów, 

b) bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa, 

c) większością 2/3 głosów ustawowego składu sejmiku województwa. 

b 

 

Art. 75 i art. 

77 ust. 2  

 

74. 

 
Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawuje: 

a) Prezes RM i wojewoda, 

b)  

Prezes RM i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa, 

c)  

Sejm, Prezes RM i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obra-

chunkowa. 

b 

 

art. 78 ust. 1  

 

75. 

 
Nadzór nad wykonywaniem zadań województwa jest sprawowany na podstawie kryte-

rium: 

a) rzetelności, 

b) gospodarności, 

c) zgodności z prawem. 

c 

 

art. 79  

 

76. 

 
Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i 

funkcjonowania województwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im 

a 

 
art. 80  

i art. 80a  
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uprawnień nadzorczych. Jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu sa-

morządu województwa od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez 

inny organ, zajęcie stanowiska przez ten organ powinno, co do zasady, nastąpić nie 

później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu. 

Jeżeli jednak zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie wymagane jest od organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, termin ten wynosi: 

a) 30 dni, 

b) 60 dni, 

c) 90 dni. 

ust. 1–2  

 

77. 

 

Marszałek województwa przedstawia wojewodzie uchwały sejmiku województwa oraz 

uchwały zarządu województwa podlegające nadzorowi w ciągu: 

a) 7 dni od dnia ich podjęcia, 

b) 14 dni od dnia ich podjęcia, 

c) 30 dni od dnia ich podjęcia. 

a 

 

art. 81  

 

78. 

 
Uchwała organu samorządu województwa sprzeczna z prawem jest nieważna. O nie-

ważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuż-

szym niż: 

a) 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 

b) 30 dni od dnia podjęcia uchwały, 

c) 30 dni od dnia doręczenia uchwały. 

c 

 

art. 82 ust. 1  

 

79. 

 
Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu samorządu woje-

wództwa wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, w zakresie objętym stwierdzeniem 

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Przepis ten: 

a)  

stosuje się również do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu admini-

stracyjnego, 

b)  

może być również stosowany do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do 

sądu administracyjnego, 

c)  

nie może być zastosowany do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu 

administracyjnego. 

c 

 

art. 82a  

ust. 1 i 2  

 

80. 

 
W przypadku złożenia przez organ samorządu województwa skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze sąd administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu: 

a) 14 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu, 

b) 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu, 

c) 60 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu. 

b 

 

art. 82b  

 

81. 

 

Co do zasady nie stwierdza się nieważności uchwały organu samorządu województwa 

po upływie: 

a) roku od dnia jej podjęcia, 

b) 3 lat od dnia jej podjęcia, 

c) 5 lat od dnia jej podjęcia. 

a 

 

art. 83 ust. 1  

 



Nr 

 
Treść pytania 

 

Odp. 

 

Źródło 

 

82. 

 
W przypadku nierokującego szybkiej poprawy i przedłużającego się braku sku-

teczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy samorządu wojewódz-

twa Prezes RM,  

na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić 

organy samorządu województwa i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do: 

a)  

roku, nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu województwa przez sejmik województwa 

nowej kadencji, 

b)  

2 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu województwa przez sejmik województwa 

nowej kadencji, 

c)  

3 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu województwa przez sejmik województwa 

nowej kadencji. 

b 

 

art. 85 ust. 1  

 

83. 

 

Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, dotyczące uchwały sejmiku 

województwa, doręczone po upływie kadencji sejmiku, uprawniony jest sejmik woje-

wództwa następnej kadencji w terminie: 

a) 14 dni od dnia wyboru przewodniczącego sejmiku, 

b) 30 dni od dnia wyboru przewodniczącego sejmiku, 

c) 60 dni od dnia wyboru przewodniczącego sejmiku. 

b 

 

art. 86 ust. 2a  

 

 


