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CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś

przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:

 wpisz oznaczenie kwalifikacji,

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,

 wpisz swój numer PESEL*,

 wpisz swoją datę urodzenia,

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.

5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem.

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś

odpowiedź „A”:

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź,

otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 

Postanowienie o zatwierdzeniu ugody, zawartej w toku postępowania administracyjnego, jest  

A. aktem normatywnym. 

B. aktem administracyjnym. 

C. czynnością materialno-techniczną. 

D. porozumieniem administracyjnym. 

Zadanie 2. 

W związku z zajmowanym stanowiskiem odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu  

za naruszenie ustawy ponoszą osoby pełniące funkcje organu 

A. wójta. 

B. ministra.  

C. starosty. 

D. wojewody. 

Zadanie 3. 

Urząd wojewódzki jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonywanie zadań 

A. wojewodzie. 

B. zarządowi województwa. 

C. sejmikowi województwa. 

D. marszałkowi województwa. 

Zadanie 4. 

Sejm, za zgodą Senatu, powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich na kadencję trwającą 

A. 4 lata. 

B. 5 lat. 

C. 6 lat. 

D. 9 lat. 

Zadanie 5.  

Które zadanie należy do kompetencji wójta? 

A. Wydawanie paszportów. 

B. Wydawanie praw jazdy. 

C. Przyznanie obywatelstwa polskiego. 

D. Dokonywanie wpisów w rejestrze stanu cywilnego. 
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Zadanie 6. 

Wyciąg z  

Zgodnie z przytoczonym przepisem na wniosek wójta podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie 

A. budżetu gminy. 

B. podatków i opłat. 

C. powołania skarbnika gminy. 

D. przyjęcia programu rozwoju. 

Zadanie 7. 

Które akty prawne są ogłaszane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej? 

A. Ustawy, rozporządzenia wojewody, uchwały Sejmu. 

B. Konstytucja RP, ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów. 

C. Zarządzenia wójta, uchwały rady gminy, rozporządzenia ministrów. 

D. Uchwały rady gminy, uchwały rady powiatu, uchwały sejmiku województwa. 

(…) 
 
Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawa 
nie stanowi inaczej. 
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:  

1) uchwalanie statutu gminy;  
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego 

działalności;  
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta; 
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały  

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;  
(...) 

5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego;  

6) uchwalanie programów gospodarczych;  
6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki  

rozwoju;  
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania 

oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;  
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;  

(…) 
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Zadanie 8. 

Wyciąg z  

Zgodnie z zamieszczonym przepisem tekst jednolity rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów 

ogłasza 

A. Marszałek Sejmu. 

B. Minister Finansów. 

C. Prezes Rady Ministrów. 

D. Rządowe Centrum Legislacji. 

Zadanie 9. 

Akt prawny wydany przez ministra na podstawie ustawy, który nie jest źródłem prawa powszechnie 

obowiązującego, to    

A. okólnik. 

B. uchwała. 

C. zarządzenie. 

D. rozporządzenie. 

(…) 
Art. 16. 1. Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona  
nowelizowana. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.  
2. Rządowe Centrum Legislacji oraz organy administracji rządowej współdziałają z Marszałkiem Sejmu przy  
opracowywaniu tekstów jednolitych ustaw.  
3. Teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego, 
a w przypadku:  
1) regulaminów Sejmu i Senatu – odpowiednio Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu;  
2) aktów normatywnych Rady Ministrów – Prezes Rady Ministrów;  
3) aktów normatywnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.  
Tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on  
nowelizowany. Akt normatywny może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. 

(…) 
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Zadanie 10. 

Wyciąg z  

Zgodnie z przytoczonym przepisem z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w terminie 30 dni 

przed upływem terminu jego ważności powinna wystąpić osoba,  

A. która zmieniła nazwisko. 

B. której dokument uległ zniszczeniu. 

C. której dokument straci ważność w tym terminie. 

D. u której uległa zmianie nazwa organu wydającego. 

Zadanie 11. 

Który z wymienionych podmiotów nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną? 

A. Gmina. 

B. Powiat. 

C. Spółka jawna. 

D. Spółka akcyjna. 

Zadanie 12. 

Która spółka prawa handlowego może być utworzona tylko przez osoby fizyczne? 

A. Spółka jawna. 

B. Spółka akcyjna. 

C. Spółka partnerska. 

D. Spółka komandytowa. 

(…) 
Art. 46. 1. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:  
1)  upływu terminu ważności dowodu osobistego (...);  
2)  zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;  
3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego  
w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;  
4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego  
posiadacza;  

(…) 
5) przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią  
znalezionego dowodu osobistego. 
6) (uchylony)  
7) (uchylony)  
2. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:  
1) co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;  
2) niezwłocznie – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4.  
3. (uchylony)  

(…) 
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Zadanie 13. 

Umowa pożyczki została zawarta 02.05.2019 r. Pożyczkobiorca zobowiązał się do jej zwrotu w ciągu 

tygodnia. Ostatnim dniem, w którym pożyczka powinna być zwrócona, jest 

A.   7 maja 2019 r. 

B.   8 maja 2019 r. 

C.   9 maja 2019 r. 

D. 10 maja 2019 r. 

Zadanie 14. 

Co do zasady, odpowiedzialność właściciela psa za szkodę, którą wyrządził ten pies, jest odpowiedzialnością 

na zasadzie  

A. ryzyka. 

B. słuszności. 

C. winy w wyborze. 

D. winy w nadzorze. 

Zadanie 15. 

Która z wymienionych umów jest umową jednostronnie zobowiązującą? 

A. Umowa najmu. 

B. Umowa zlecenia. 

C. Umowa sprzedaży. 

D. Umowa darowizny. 

Zadanie 16. 

W której z przedstawionych sytuacji mamy do czynienia z odpowiedzialnością kontraktową? 

A. Przedsiębiorstwo budowlane nie zrealizowało w terminie inwestycji. 

B. Dziecko zamalowało farbami okno wystawowe sklepu. 

C. Uciekające zwierzę zniszczyło plantację tulipanów. 

D. Kierowca potrącił pieszego na pasach. 

Zadanie 17. 

Umowa, na podstawie której jeden z przedsiębiorców zapewnia za określoną opłatą drugiemu przedsiębiorcy 

prawo do korzystania ze swojego znaku firmowego, promocji, sposobu obsługi klienta, to umowa 

A. leasingu. 

B. faktoringu. 

C. forfaitingu. 

D. franchisingu. 

kalendarz maj 2019 

PN  6 13 20 27 

WT  7 14 21 28 

ŚR 1 8 15 22 29 

CZW 2 9 16 23 30 

PT 3 10 17 24 31 

SO 4 11 18 25  

N 5 12 19 26  
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Zadanie 18. 

Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy zamieszcza w nim, na żądanie pracownika, informację 

dotyczącą 

A. uzyskanych kwalifikacji. 

B. zajmowanego stanowiska. 

C. rodzaju wykonywanej pracy. 

D. trybu rozwiązania stosunku pracy. 

Zdanie 19.  

Wyciąg z 

 

Ustal, któremu pracownikowi zgodnie z przytoczonymi przepisami przysługuje zwolnienie od pracy 

z zachowaniem prawa do wynagrodzenia? 

A. Członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczy w działaniach ratowniczych. 

B. Specjaliście powołanemu przez Najwyższą Izbę Kontroli do udziału w postępowaniu 

kontrolnym. 

C. Ratownikowi Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który uczestniczy w akcji 

ratowniczej.  

D. Świadkowi powołanemu do udziału w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez 

Najwyższą Izbę Kontroli. 

(…) 
§ 10. 

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu  
kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego w tym postępowaniu  
w charakterze specjalisty. 

§ 11. 
1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:  
1) będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej − na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych 
i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także − w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku 
kalendarzowego − na szkolenie pożarnicze; 
2) będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego − na czas niezbędny do uczestniczenia  
w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu;  
2a) będącego członkiem doraźnym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, ujętym na liście ministra  
właściwego do spraw transportu, na czas wyznaczenia przez przewodniczącego Państwowej Komisji Badania  
Wypadków Kolejowych do udziału w postępowaniu;  
2b) będącego członkiem ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby 
Poszukiwania i Ratownictwa "Służba SAR" - na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku 
koniecznego po jej zakończeniu oraz na czas udziału w szkoleniach organizowanych przez Morską Służbę  
Poszukiwania i Ratownictwa; 

(…) 
§ 16. 

1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w (…) § 11 ust. 1 pkt 2 i 2b, (…) pracownik zachowuje prawo do  
wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.  

(…) 
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Zadanie 20.  

Wyciąg z  

Pracownik, który ukończył trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową i posiada pięcioletni staż pracy został 

zatrudniony na ½ etatu. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje temu pracownikowi w roku 

kalendarzowym? 

A. 10 dni. 

B. 13 dni. 

C. 20 dni. 

D. 26 dni. 

Zadanie 21. 

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego organ administracji, pomimo zgłoszonego 

wniosku strony, nie przeprowadził dowodu z opinii biegłych. Która z zasad postępowania administracyjnego 

została naruszona? 

A. Zasada przekonywania. 

B. Zasada informowania stron. 

C. Zasada prawdy obiektywnej. 

D. Zasada szybkości i ograniczonego formalizmu. 

Art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi: 
1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 
2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 
§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do 
wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu  
zaokrągla się w górę do pełnego dnia. 

(…) 
Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: 
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie 
więcej jednak niż 3 lata, 
2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, 
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat, 
4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, 
5) szkoły policealnej - 6 lat, 
6) szkoły wyższej - 8 lat. 
Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. 

(…) 
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Zadanie 22. 

Wyciąg z 

Zgodnie z przytoczonymi przepisami organ administracji publicznej załatwia sprawę w postępowaniu 

uproszczonym, jeżeli 

A. strony wyrażą na to zgodę.

B. przepis szczególny tak stanowi.

C. dotyczy obowiązku wszystkich stron.

D. podanie zostanie wniesione na urzędowym formularzu.

Zadanie 23. 

Jan Kowalski jest zameldowany w Warszawie, ale od dłuższego czasu mieszka i pracuje w Krakowie. 

Podczas wakacyjnego pobytu w Kołobrzegu postanowił nabyć nieruchomość położoną w pobliskiej gminie 

Rymań. Organem właściwym miejscowo w sprawach dotyczących tej nieruchomości będzie organ według 

A. miejsca stałego zameldowania strony.

B. miejsca stałego zamieszkania strony.

C. miejsca wakacyjnego pobytu strony.

D. miejsca położenia nieruchomości.

Zadanie 24. 

Prawo rozstrzygnięcia odwołania przez organ wyższego stopnia wynika z jego właściwości 

A. rzeczowej.

B. miejscowej.

C. instancyjnej.

D. delegacyjnej.

(…) 
Art.163b. 
§ 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przepis szczególny tak
stanowi.
§ 2. Postępowanie uproszczone może dotyczyć interesu prawnego lub obowiązku tylko jednej strony, jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej. (…)
§ 3. W sprawie rozpoznawanej w postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o milczącym załatwieniu sprawy,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Art. 163c.
§ 1. W postępowaniu uproszczonym strona może wnieść podanie z wykorzystaniem urzędowego formularza,
w którym wskazuje okoliczności mające znaczenie dla sprawy oraz przedstawia dowody wraz z żądaniem wszczęcia
postępowania.
§ 2. Urzędowy formularz zawiera pouczenie o treści § 4.

(…) 
§ 4. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego z wykorzystaniem urzędowego formularza nie jest
dopuszczalne późniejsze zgłaszanie przez stronę nowych żądań.

(…) 
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Zadanie 25. 

Wyciąg z  

Zgodnie z przytoczonym przepisem strona postępowania może żądać, aby poświadczenie zgodności odpisu 

dokumentu z oryginałem zawierało również  

A. datę sporządzenia poświadczenia. 

B. podpis upoważnionego pracownika. 

C. miejsce sporządzenia poświadczenia. 

D. godzinę sporządzenia poświadczenia. 

Zadanie 26. 

Wyciąg z  

25.04.2019 r. strona otrzymała decyzję administracyjną wydaną przez organ administracji w dniu 

19.04.2019 r. Strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania i w dniu 02.05.2019 r. wysłała pismo w tej 

sprawie, które zostało doręczone organowi administracji w dniu 07.05.2019 r. W oparciu o przytoczony 

przepis ustal, kiedy decyzja stała się ostateczna i prawomocna. 

A. W dniu 19.04.2019 r. 

B. W dniu 25.04.2019 r. 

C. W dniu 02.05.2019 r. 

D. W dniu 07.05.2019 r. 

Zadanie 27. 

Który z wymienionych środków dowodowych ma charakter posiłkowy i może być przeprowadzony, jeżeli 

zostaną wyczerpane inne środki, a sprawa nie może być rozstrzygnięta? 

A. Oględziny. 

B. Dokumenty. 

C. Opinia biegłego. 

D. Przesłuchanie strony. 

(…) 
Art.76a. 

(…) 
    § 2b Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu 
wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje 
podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę 
sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy 
stwierdzić to w poświadczeniu. 

(…) 

(…) 
Art.127a § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia  
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

(…) 
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Zadanie 28. 

Czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla 

sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie 

A. metryki. 

B. adnotacji. 

C. oświadczenia. 

D. poświadczenia. 

Zadanie 29. 

O jaką informację należy uzupełnić przedstawione zawiadomienie, aby było zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa? 

A. Powołanie podstawy prawnej. 

B. Nowy termin załatwienia sprawy. 

C. Przyczynę zwłoki załatwienia sprawy. 

D. Pouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia. 

Tarnów, 10.05.2019 r. 
Prezydent Miasta Tarnowa 
ul. Mickiewicza 2 
33-100 Tarnów 
oznaczenie organu 

  
WSO.5343.22.2019 
znak sprawy 

  
Jan Kowalski 
  
ul. Pirenejska 102 
33-100 Tarnów 
  
  

Zawiadomienie 
  

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowaniu administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, 2019 poz.60) 

zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania Pani Marii Nowak w trybie decyzji  

administracyjnej z lokalu przy ulicy Pirenejskiej 102 w Tarnowie nie może być załatwione w terminie przewidzianym 

w art. 35 k.p.a. 

Nowy termin załatwienia ww. sprawy to 24.05.2019 r. 

  

Pouczenie: 

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli: 

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie  

wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) 

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem  

organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. 

  
  

                          Marcin Krakowski 
                                    Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich 

Otrzymują: 
Jan Kowalski 
aa 
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Zadanie 30. 

Która z wymienionych wad jest wadą istotną w sporządzonej decyzji administracyjnej? 

A. Błąd w pisowni nazwiska strony. 

B. Błąd w nazwie organu odwoławczego. 

C. Niejasne dla strony rozstrzygnięcie decyzji. 

D. Brak podstawy prawnej w wydanej decyzji. 

Zadanie 31. 

Strona otrzymała decyzję administracyjną, która kończyła postępowanie w toczącej się sprawie i nie wniosła 

odwołania. Decyzja stała się ostateczna. Jeżeli np. po dwóch latach wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe 

dowody, które istniały w dniu wydania decyzji, a nie były znane organowi, to stronie przysługuje prawo 

A. żądania unieważnienia decyzji. 

B. żądania wznowienia postępowania. 

C. złożenia odwołania od otrzymanej decyzji. 

D. złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Zadanie 32. 

Który z wymienionych środków egzekucyjnych jest środkiem egzekucji należności pieniężnych? 

A. Przymus bezpośredni. 

B. Wykonanie zastępcze. 

C. Odebranie nieruchomości. 

D. Egzekucja z nieruchomości. 

Zadanie 33. 

Starosta, realizując zadania własne powiatu, nie przestrzega prawa. Organem właściwym do rozpatrzenia 

wniesionej na niego skargi jest 

A. wojewoda. 

B. rada powiatu. 

C. sejmik województwa. 

D. marszałek województwa. 

Zadanie 34. 

Co decyduje o uznaniu złożonego do organu administracji pisma za skargę lub wniosek? 

A. Treść pisma. 

B. Nagłówek pisma. 

C. Decyzja wnoszącego pismo. 

D. Decyzja organu administracji, do którego pismo zostało wniesione. 
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Zadanie 35. 

Który z wymienionych podmiotów nie może sporządzić skargi kasacyjnej? 

A. Strona. 

B. Adwokat. 

C. Radca prawny. 

D. Rzecznik patentowy. 

Zadanie 36.  

kalendarz 

Wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z uzasadnieniem został doręczony stronie 02.04.2019 r. 

Termin na wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie zachowany, jeżeli 

strona wniesie skargę do  

A. 15.04.2019 r. 

B. 16.04.2019 r. 

C. 01.05.2019 r. 

D. 02.05.2019 r. 

Zadanie 37. 

Który z wymienionych podmiotów należących do sektora finansów publicznych wykonuje swoje zadania na 

zasadzie odpłatności i z własnych przychodów pokrywa koszty swojej działalności? 

A. Sąd. 

B. Policja.  

C. Szkoła publiczna. 

D. Oczyszczalnia ścieków. 

Zadanie 38. 

Który podmiot sektora finansów publicznych pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane 

dochody odprowadza na rachunek budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego? 

A. Jednostka budżetowa. 

B. Agencja wykonawcza. 

C. Państwowy fundusz celowy. 

D. Samorządowy zakład budżetowy. 

kwiecień 2019 

PN 1 8 15 22 29 

WT 2 9 16 23 30 

ŚR 3 10 17 24   

CZW 4 11 18 25   

PT 5 12 19 26   

SO 6 13 20 27   

N 7 14 21 28   

maj 2019 

PN   6 13 20 27 

WT   7 14 21 28 

ŚR 1 8 15 22 29 

CZW 2 9 16 23 30 

PT 3 10 17 24 31 

SO 4 11 18 25   

N 5 12 19 26   
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Zadanie 39. 

Który podatek jest źródłem dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego? 

A. Podatek akcyzowy.

B. Podatek od nieruchomości.

C. Podatek od wartości dodanej.

D. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zadanie 40. 

Który z wymienionych wydatków w gminie jest wydatkiem majątkowym? 

A. Wydatek na oświetlenie ulic.

B. Wydatek na utrzymanie zieleni.

C. Wydatek na budowę obwodnicy miasta.

D. Wydatek na zakup towarów i usług na bieżące potrzeby.
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