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CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 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



Zadanie 1.  

Która z wymienionych wad decyzji administracyjnej nie stanowi podstawy stwierdzenia jej nieważności? 

A. Decyzja została wydana bez podstawy prawnej. 

B. Decyzja zawiera błąd w pisowni nazwiska strony. 

C. Decyzja została wydana przez organ niewłaściwy rzeczowo. 

D. Decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie. 

Zadanie 2. 

Który z wymienionych organów jest organem stanowiącym samorządu województwa? 

A. Wojewoda. 

B. Zarząd województwa. 

C. Sejmik województwa. 

D. Marszałek województwa. 

Zadanie 3. 

Który organ administracji samorządowej jest organem wykonawczym w mieście liczącym powyżej  

100 000 mieszkańców? 

A. Burmistrz. 

B. Rada miasta. 

C. Rada powiatu. 

D. Prezydent miasta. 

Zadanie 4.  

Zadaniem którego organu administracji publicznej jest wykonywanie uchwał rady powiatu? 

A. Burmistrza. 

B. Wojewody. 

C. Rady powiatu. 

D. Zarządu powiatu. 

Zadanie 5.  

Które z wymienionych zadań jest zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? 

A. Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy. 

B. Prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe. 

C. Prowadzenie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. 

D. Wymierzanie i pobieranie składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Zadanie 6.  

Wójt, wydając dowód osobisty Janowi Kowalskiemu, realizuje zadanie 

A. własne gminy. 

B. celowe z zakresu administracji rządowej. 

C. zlecone z zakresu administracji rządowej. 

D. powierzone z zakresu administracji rządowej. 
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Zadanie 7.  

Wyciąg z  

Na podstawie przytoczonego przepisu wskaż, które spośród wymienionych danych powinny być zawarte  

w dokumencie paszportowym jedenastoletniej Ani. 

A. Wizerunek twarzy. 

B. Podpis posiadacza. 

C. Obraz linii papilarnych. 

D. Nazwiska i imiona rodziców. 

Zadanie 8. 

W czasie stanu wojennego prawo wydawania rozporządzeń z mocą ustawy ma 

A. Sejm. 

B. Rada Ministrów. 

C. Prezes Rady Ministrów. 

D. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zadanie 9.  

Minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia na podstawie szczegółowego 

upoważnienia zawartego  

A. w ustawie. 

B. w Konstytucji. 

C. w rozporządzeniu Rady Ministrów. 

D. w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. 

(…) 
Art. 18. 1. W dokumencie paszportowym zamieszcza się następujące dane:  
1) nazwisko;  
2) imię (imiona);  
3) datę i miejsce urodzenia;  
4) obywatelstwo;  
5) płeć;  
6) wizerunek twarzy i podpis posiadacza;  
7) datę wydania i datę upływu ważności dokumentu paszportowego;  
8) serię i numer dokumentu paszportowego;  
9) numer PESEL;  
10) nazwę organu wydającego;  
11) dane biometryczne.  
2. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom małoletnim, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się 
podpisu posiadacza.  
3. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu  
posiadacza, jeżeli osoby te z powodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie.  
3a. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 12 lat, nie zamieszcza się obrazu linii 
papilarnych.  
(…) 
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Zadanie 10.  

Który z wymienionych przedsiębiorców podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej (CEIDG)? 

A. Wolski i partnerzy sp. p. 

B. M. Kowalska Budownictwo SKA 

C. Biuro Rachunkowe Novum sp. z o.o. 

D. Jan Kowalski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe. 

Zadanie 11. 

Wyciąg z ustawy  

Spółka z o.o. sprzedała w dniu 16.08.2016 r. przedsiębiorcy handlowemu artykuły biurowe. Przedsiębiorca 

miał zapłacić za towar w ciągu 14 dni, lecz, mimo upływu tego terminu, nie uiścił należności. Na podstawie 

przytoczonych przepisów Kodeksu cywilnego ustal, kiedy roszczenie spółki z o.o. o zapłatę za towar ulegnie 

przedawnieniu. 

A. 29.08.2019 r. 

B. 29.08.2026 r. 

C. 30.08.2019 r. 

D. 30.08.2026 r. 

Zadanie 12.  

Właściciel firmy remontowo-budowlanej, powierzył swojemu pracownikowi wykonanie prac remontowych 

mieszkania. W trakcie wykonywanej pracy pracownik doprowadził do zalania mieszkania, należącego do 

sąsiada właściciela remontowanego mieszkania. Kto poniesie odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę 

wobec właściciela zalanego mieszkania? 

A. Pracownik na zasadzie winy. 

B. Pracownik na zasadzie ryzyka. 

C. Pracodawca na zasadzie winy. 

D. Pracodawca na zasadzie ryzyka. 

Zadanie 13. 

W której z wymienionych umów stronami mogą być tylko przedsiębiorcy? 

A. Leasingu. 

B. Darowizny. 

C. Dożywocia. 

D. Franchisingu. 

(…) 
Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń  
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. 
(…) 
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Zadanie 14.  

Z zamieszczonego fragmentu umowy wynika, że strony zawarły  

A. umowę o pracę. 

B. umowę o dzieło.  

C. umowę zlecenia. 

D. umowę o roboty budowlane. 

Zadanie 15.  

O którą informację należy uzupełnić pismo w sprawie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, aby 

jego treść była zgodna z przepisami Kodeksu pracy? 

A. Termin rozwiązania umowy. 

B. Okres wypowiedzenia umowy. 

C. Przyczyna wypowiedzenia umowy. 

D. Pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. 

Umowa 
 

zawarta 16 czerwca 2017 r. pomiędzy Zespołem Szkół nr 10 w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 23, reprezentowanym 
przez dyrektora Pana Marka Matysika, zwanym dalej Zamawiającym, a Panem Marianem Kowalczykiem,  
zamieszkałym w Jeleniej Górze przy ul. Górskiej 4, zwanym dalej Wykonawcą. 

 
§ 1 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pracy polegającej na wykonaniu  projektu  
modernizacji sali gimnastycznej. 
(…) 

Jelenia Góra, 23.10. 2017 r. 
Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 34 
58-500 Jelenia Góra 
  
DzK.210.11.2017.AO 

  
                                                                                         Pani 
                                                                                         Janina Rusin 
 
                                                                                         ul. Rdestowa 34 m. 22 
                                                                                         58-503 Jelenia Góra 

  
  
Rozwiązuję z Panią umowę o pracę zawartą 01 lutego 2017 r. na czas określony z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, który upłynie 30 listopada 2017 r. 
  

 
 

23.10.2017 r. J. Rusin Tomasz Zarzycki 
Dyrektor Działu Kadr 

Strona 5 z 13



Zadanie 16.  

Która z wymienionych informacji powinna być obowiązkowo umieszczona w umowie o pracę? 

A. Miejsce wykonywania pracy. 

B. Wyposażenie stanowiska pracy. 

C. Wymiar urlopu wypoczynkowego. 

D. Kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy. 

Zadanie 17. 

Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien potwierdzić 

pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków 

A. w dniu rozpoczęcia pracy. 

B. w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy. 

C. w terminie 14 dni od rozpoczęcia pracy. 

D. przed dopuszczeniem pracownika do pracy. 

Zadanie 18. 

Którą należność pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na 

piśmie? 

A. Zaliczkę pieniężną udzieloną pracownikowi. 

B. Składkę z tytułu członkostwa w związku zawodowym. 

C. Sumę egzekwowaną na mocy tytułu wykonawczego na zaspokojenie świadczeń 

alimentacyjnych. 

D. Karę pieniężną nałożoną przez pracodawcę zgodnie z przepisami o odpowiedzialności 

porządkowej pracowników. 

Zadanie 19.  

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się 

A. tylko okresy poprzedniego nieprzerwanego zatrudnienia. 

B. okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu. 

C. przewidziany programem nauczania czas trwania nauki w szkole podstawowej. 

D. okresy poprzedniego zatrudnienia, wyłączając okresy zatrudnienia, które ustało na skutek 

dyscyplinarnego zwolnienia pracownika.  

Zadanie 20.  

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom  

i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej 

ograniczanie, mają osoby opłacające składki na ubezpieczenie 

A. rentowe. 

B. zdrowotne. 

C. chorobowe. 

D. emerytalne.  
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Zadanie 21. 

Maria Podolska, po otrzymaniu decyzji od wójta w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej, 

odwołała się do samorządowego kolegium odwoławczego. Która z ogólnych zasad postępowania 

administracyjnego została zastosowana w tym przypadku? 

A. Zasada dwuinstancyjności postępowania. 

B. Zasada szybkości i prostoty postępowania. 

C. Zasada trwałości decyzji administracyjnych. 

D. Zasada ugodowego załatwiania spornych spraw. 

Zadanie 22.  

Której z wymienionych spraw organ administracyjny nie załatwia przez wydanie decyzji? 

A. Przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. 

B. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu. 

C. Umorzenie zaległości podatkowej na wniosek podatnika. 

D. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zadanie 23. 

Jan Nowak, rozpoczynający działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, w celu uzyskania numeru 

identyfikacji podatkowej (NIP) składa zgłoszenie identyfikacyjne w ramach wniosku o wpis do 

A. właściwego miejscowo urzędu gminy. 

B. Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

C. właściwego miejscowo urzędu statystycznego. 

D. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Zadanie 24. 

Organ administracji publicznej zawiesił postępowanie administracyjne, o co wystąpiła strona, na której 

żądanie postępowanie zostało wszczęte. Inne strony nie sprzeciwiły się temu. Ponadto organ uznał, że 

zawieszenie postępowania nie zagraża interesowi społecznemu. Jeżeli w okresie trzech lat od daty 

zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie tego postępowania, organ 

A. umorzy postępowanie. 

B. wznowi postępowanie z urzędu. 

C. pozostawi żądanie bez rozpoznania. 

D. uzna żądanie wszczęcia postępowania za wycofane. 
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Zadanie 25.  

Wyciąg z ustawy  

Z której z podanych przyczyn stwierdza się nieważność decyzji także wtedy, gdy od dnia jej doręczenia lub 

ogłoszenia upłynęło dziesięć lat? 

A. Decyzja została wydana bez podstawy prawnej. 

B. Decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne. 

C. Decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości. 

D. Decyzja zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. 

Zadanie 26. 

Janina Kowalska wystąpiła do organu administracji publicznej z wnioskiem o wymeldowanie z mieszkania 

byłego męża Marcina Kowalskiego w trybie decyzji administracyjnej. Która z wymienionych osób nie ma 

prawa odmówić  

A. Były mąż Janiny Kowalskiej. 

B. Rodzice Marcina Kowalskiego. 

C. Znajoma Marcina Kowalskiego. 

D. Dzieci Janiny i Marcina Kowalskich. 

Zadanie 27.  

Który z wymienionych zapisów jest zgodny z trybem postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń? 

A. Zaświadczenie wydaje się na żądanie strony lub z urzędu. 

B. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie  

14 dni. 

C. Osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym 

potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. 

D. Organ administracji publicznej może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu 

prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu. 

(…) 
Art. 156. § 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: 
1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości; 
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;  
3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną;  
4) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;  
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;  
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;  
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.  
§ 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia 
lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne. 
(…) 
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Zadanie 28. 

Która z wymienionych decyzji nie wymaga uzasadnienia? 

A. Decyzja wydana na skutek odwołania.  

B. Decyzja rozstrzygająca sporne interesy stron. 

C. Decyzja, w stosunku do której może być wniesiona skarga do sądu administracyjnego. 

D. Decyzja, która uwzględnia w całości żądanie strony, a nie rozstrzyga spornych interesów stron 

i nie została wydana na skutek odwołania. 

Zadanie 29.  

O którą informację należy uzupełnić treść zamieszczonej decyzji administracyjnej, aby była ona zgodna  

z obowiązującymi przepisami prawa?  

A. Oznaczenie strony. 

B. Datę wydania decyzji. 

C. Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

D. Oznaczenie organu administracji publicznej. 

Wrocław, 25.09.2017 r. 
Wojewoda Dolnośląski 
Pl. Powstańców Warszawy 1 
50-153 Wrocław 
  
WSO-II.6250.31.2017 
  
Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2016 r. poz.178) 
oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. 
poz.1257) 
  
po rozpatrzeniu wniosku o wydanie paszportu, złożonego w dniu 31.08.2017 r. przez Pana Marcina  
Jeleniogórskiego ur. 14.02.1982 r. w Jeleniej Górze, zam. ul. Sudecka 34, 58-500 Jelenia Góra 
odmawiam wydania paszportu Panu Marcinowi Jeleniogórskiemu, ur. 14.02.1982 r. w Jeleniej Górze 
oraz 
orzekam zwrot dokonanej opłaty paszportowej w kwocie 140,00 zł (sto czterdzieści złotych). 
  
Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych za moim pośrednictwem w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji. 

Wojewoda Dolnośląski 

Marcin Wrocławski 
 
Otrzymują: 

1. Marcin Jeleniogórski ul. Sudecka 34, 58-500 Jelenia Góra 
2. aa 
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Zadanie 30. 

Dnia 14 lipca 2017 r. Marcinowi Nowakowi została doręczona decyzja administracyjna, wydana w dniu  

11 lipca 2017 r. wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia. Termin do wniesienia odwołania upłynął dnia 

     Kalendarz lipiec 2017 r. 

Zadanie 31. 

Wyciąg z ustawy  

W której sytuacji, w świetle powołanych przepisów , decyzja 

może być uchylona, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło siedem lat? 

A. Decyzja została wydana w wyniku przestępstwa. 

B. Strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. 

C. Decyzja została wydana przez pracownika, który podlega wyłączeniu. 

D. Wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności, które istniały w dniu wydania decyzji, 

nieznane organowi, który wydał decyzję. 

Pn  3 10 17 24 31 A. 24 lipca 2017 r. 

B. 26 lipca 2017 r. 

C. 27 lipca 2017 r. 

D. 28 lipca 2017 r.  

Wt  4 11 18 25  

Śr  5 12 19 26  

Czw  6 13 20 27  

Pt  7 14 21 28  

So 1 8 15 22 29  

N 2 9 16 23 30  

(…) 
Art. 145. § 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: 
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe; 
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa; 
3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie 
do art. 24, 25 i 27; 
4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu; 
5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, 
nieznane organowi, który wydał decyzję; 
6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu; 
7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy  
wydaniu decyzji (art. 100 § 2); 
8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub  
zmienione. 
(…) 
Art. 145a. § 1. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł  
o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego  
została wydana decyzja. 
(…) 
Art. 146. § 1. Uchylenie decyzji z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 1 i 2 nie może nastąpić, jeżeli od dnia  
doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło dziesięć lat, zaś z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 3-8 oraz w art. 
145a i art. 145b, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat. 
(…) 
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Zadanie 32.  

Środkiem egzekucyjnym w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków o charakterze 

niepieniężnym jest 

A. egzekucja z ruchomości. 

B. egzekucja z nieruchomości.  

C. grzywna w celu przymuszenia. 

D. egzekucja z wynagrodzenia za pracę. 

Zadanie 33. 

Organem egzekucyjnym, uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń  

z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków bankowych, 

w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, jest  

A. okręgowy inspektor pracy. 

B. naczelnik urzędu skarbowego. 

C. organ gminy, na terenie której działa zobowiązany. 

D. dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Zadanie 34.  

Wyciąg z ustawy  

Radny rady miasta wniósł do komendanta wojewódzkiego policji skargę na działalność podległej mu 

komendy miejskiej policji. Załatwienie skargi wymaga zebrania dowodów, informacji i wyjaśnień. W jakim 

terminie powinien być zawiadomiony o sposobie załatwienia skargi? 

A. Niezwłocznie. 

B. Najpóźniej w terminie czternastu dni. 

C. Nie później niż w ciągu miesiąca. 

D. Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. 

Zadanie 35. 

Kodeks postępowania administracyjnego nie reguluje 

lub działalności organów  

A. państwowych. 

B. spółek handlowych. 

C. organizacji społecznych. 

D. jednostek samorządu terytorialnego. 

(…) 
Art. 237. § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 
niż w ciągu miesiąca. 
§ 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do  
załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie  
wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie  
czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania. 
(…) 
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Zadanie 36.  

Które z wymienionych zadań należy do kompetencji sądów administracyjnych? 

A. Sprawowanie kontroli działalności administracji publicznej. 

B. Stanowienie przepisów materialnego prawa administracyjnego. 

C. Załatwianie spraw przez wydawanie decyzji administracyjnych. 

D. Mianowanie na stanowiska w organach administracji publicznej. 

Zadanie 37. 

Wyciąg z ustawy  

Wojewódzki sąd administracyjny wydał w dniu 16.10.2017 r. wyrok. W którym dniu upłynął termin do 

wniesienia skargi kasacyjnej od tego wyroku, jeżeli odpis wyroku został stronie doręczony w dniu 

31.10.2017 r.? 

A. 16 listopada 2017 r. 

B. 17 listopada 2017 r. 

C. 29 listopada 2017 r. 

D. 30 listopada 2017 r. 

Zadanie 38. 

Samorządową jednostką organizacyjną jest 

A. sąd rejonowy. 

B. urząd skarbowy. 

C. przedszkole gminne. 

D. oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

(…) 
Art. 177.§1. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie  
trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. 
(…) 

Październik 2017 

Pn Wt Śr Czw Pt Sb N 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31           

Listopad 2017 

Pn Wt Śr Czw Pt Sb N 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30       
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Zadanie 39. 

Dynamika dochodów i wydatków miasta w latach 2013-2016 

Na podstawie informacji zawartych w tabeli, wskaż w którym roku zanotowano deficyt w budżecie miasta. 

A. 2013 r. 

B. 2014 r. 

C. 2015 r. 

D. 2016 r. 

Zadanie 40. 

Który z wymienionych podatków jest źródłem dochodów własnych gminy? 

A. Podatek leśny. 

B. Podatek od gier. 

C. Podatek akcyzowy. 

D. Podatek od towarów i usług. 

Wyszczególnienie 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 

Dochody w zł 35,5 mln 39,7 mln 42,7 mln 49,5 mln 

Wydatki w zł 40,0 mln 36,7 mln 42,5 mln 47,5 mln 
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