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  1. Zgodnie z Konstytucją RP, władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do: 

A. Narodu, 

B. Sejmu, 

C.  Prezydenta Rzeczypospolitej. 

 

  2. W świetle Konstytucji RP, samorządy zawodowe można tworzyć w drodze: 

A. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, 

B. zarządzenia właściwego ministra, 

C. ustawy. 

 

  3. Zgodnie z Konstytucją RP, obywatel polski ma prawo wybierania senatorów, 

jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy: 

A. 18 lat, 

B. 21 lat, 

C. 30 lat. 

 

  4. Zgodnie z Konstytucją RP, źródłami powszechnie obowiązującego prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej są: 

A. rozporządzenia, 

B. zarządzenia, 

C. decyzje. 

 

  5. Zgodnie z Konstytucją RP, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa się z: 

A. 100 posłów, 

B. 444 posłów, 

C. 460 posłów. 

 

  6. Zgodnie z Konstytucją RP, Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany na kadencje: 

A. czteroletnie, 

B. pięcioletnie, 

C. sześcioletnie. 
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  7. Zgodnie z Konstytucją RP, ważność wyborów do Senatu stwierdza: 

A. Trybunał Konstytucyjny, 

B. Sąd Najwyższy, 

C. Naczelny Sąd Administracyjny. 

 

  8. Zgodnie z Konstytucją RP, Marszałka Sejmu wybiera: 

A. Prezydent Rzeczypospolitej spośród posłów, 

B. Sejm ze swojego grona, 

C. Prezes Rady Ministrów spośród posłów. 

 

  9. Zgodnie z Konstytucją RP, prawo łaski stosuje: 

A. Prezydent Rzeczypospolitej, 

B. Minister Sprawiedliwości, 

C. Prezes Rady Ministrów. 

 

 10. Zgodnie z Konstytucją RP, Prezesa Rady Ministrów desygnuje: 

A. Marszałek Sejmu, 

B. Prezydent Rzeczypospolitej, 

C. Przewodniczący Trybunału Stanu. 

 

 11.  Zgodnie z Konstytucją RP, podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest: 

A. gmina, 

B. powiat, 

C. województwo. 

 

 12. Zgodnie z Konstytucją RP, członkiem Krajowej Rady Sądownictwa jest: 

A. Prezydent Rzeczypospolitej, 

B. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, 

C. Minister Sprawiedliwości. 

 

 13. Zgodnie z Konstytucją RP, Trybunał Konstytucyjny składa się z: 

A. 10 sędziów, 

B. 15 sędziów, 

C. 20 sędziów. 
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 14. Zgodnie z Konstytucją RP, Najwyższa Izba Kontroli podlega: 

A. Sejmowi, 

B. Prezydentowi Rzeczypospolitej, 

C. Prezesowi Rady Ministrów. 

 

 15. Zgodnie z Konstytucją RP, Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest przez: 

A. Ministra Sprawiedliwości, 

B. Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Sejmu, 

C. Sejm za zgodą Senatu. 

 

 16. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona 

w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania: 

A. czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała 

lub z łatwością mogła się dowiedzieć, 

B. czynność prawna jest zawsze nieważna, 

C. skuteczność czynności uzależniona jest od potwierdzenia przez mocodawcę i w tym celu 

każda ze stron może zwrócić się do mocodawcy o potwierdzenie, wyznaczając 

mu odpowiedni termin; czynność staje się skuteczna po potwierdzeniu przez mocodawcę 

lub po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. 

 

 17. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, własność nieruchomości: 

A. może być przeniesiona pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, 

B. nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu,  

C. może być przeniesiona pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, ale tylko za zezwoleniem 

właściwego organu administracji publicznej. 

 

 18. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, użytkowanie wieczyste jest: 

A. ograniczonym prawem rzeczowym, 

B. prawem obligacyjnym – rodzajem wieczystej dzierżawy, 

C. prawem rzeczowym odrębnym od prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych. 
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 19. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, 

jest: 

A. posiadaczem zależnym, 

B. dzierżycielem, 

C. posiadaczem samoistnym. 

 

 20. Z przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że odsetki od sumy pieniężnej należą się: 

A. tylko wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu 

lub z decyzji innego właściwego organu, 

B. w każdym przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest oznaczona suma pieniężna, 

C. tylko wówczas, gdy wierzytelność pieniężna została wyrażona w pieniądzu polskim. 

 

 21. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zobowiązanie jest solidarne: 

A. zawsze, jeżeli w stosunku zobowiązaniowym występuje kilku dłużników lub kilku 

wierzycieli,  

B. tylko wówczas, gdy taki sposób spełnienia świadczenia został nałożony na dłużników 

w orzeczeniu sądowym, 

C. jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej. 

 

 22. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, świadczenie jest podzielne: 

A. jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości, 

B. jeżeli w umowie tak postanowiono, 

C. tylko wówczas, gdy sąd w wyroku rozłożył to świadczenie na raty. 

 

 23. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa przedwstępna to: 

A. umowa, która jest zawierana z osobą, której przysługuje ustawowe prawo pierwokupu 

nieruchomości, 

B. rodzaj dodatkowego zastrzeżenia umownego w umowie sprzedaży nieruchomości, 

C. umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej 

umowy w przyszłości. 

 

 

 

 

 

 



 

EGZAMIN  KONKURSOWY  DLA  KANDYDATÓW  NA  APLIKANTÓW  KOMORNICZYCH 

 
5

 24. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa poręczenia to: 

A. umowa o spełnienie świadczenia przez osobę trzecią, 

B. umowa o spełnienie świadczenia na rzecz osoby trzeciej, 

C. umowa, przez którą poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać 

zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. 

 

 25. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego: 

A. można żądać zwrotu świadczenia, które zostało spełnione po upływie terminu 

przedawnienia, 

B. nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu 

zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu, 

C. można żądać zwrotu świadczenia, które zostało spełnione po upływie terminu 

przedawnienia, o ile dłużnik spełniając świadczenie nie był świadomy, że termin 

przedawnienia roszczenia o to świadczenie już upłynął. 

 

 26. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem 

lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny 

ten, kto: 

A. pomieszczenie zajmuje, 

B. solidarnie właściciel pomieszczenia i ten, komu przysługuje inny tytuł prawny 

do pomieszczenia, 

C. wyłącznie właściciel pomieszczenia. 

 

 27. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę 

wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność wobec poszkodowanego jest: 

A. proporcjonalna do liczby osób odpowiedzialnych za szkodę, 

B. odpowiedzialnością in solidum, 

C. solidarna. 

 

 28. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych 

przed urodzeniem: 

A. z chwilą urodzenia, 

B. najwcześniej po uzyskaniu pełnoletności, 

C. także zanim jeszcze się urodzi, o ile podczas ciąży matki został ustanowiony kurator 

celem strzeżenia przyszłych praw dziecka. 
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 29. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, termin spełnienia świadczenia oznaczony 

przez czynność prawną poczytuje się w razie wątpliwości za zastrzeżony na korzyść: 

A. wierzyciela, 

B. dłużnika, 

C. wierzyciela, o ile chodzi o świadczenie pieniężne i dłużnika, o ile chodzi o świadczenie 

niepieniężne. 

 

 30. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki 

jak spełnienie świadczenia, o ile: 

A. przedmiotem świadczenia były pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, 

B. złożenie do depozytu sądowego było ważne, 

C. wierzyciel odbierze przedmiot świadczenia z depozytu sądowego. 

 

 31. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wierzytelność przedawniona: 

A. nigdy nie może być potrącona, 

B. może być potrącona, ale tylko wówczas, gdy wierzytelność wzajemna jest również 

przedawniona, 

C. może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie 

jeszcze nie nastąpiło. 

 

 32. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika 

dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli następuje: 

A. z mocy samego prawa, 

B. w drodze powództwa lub zarzutu przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności 

uzyskała korzyść majątkową, 

C. w drodze powództwa lub zarzutu przeciwko dłużnikowi.  

 

 33. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w sytuacji, gdy prawo pierwokupu przysługuje z mocy 

ustawy Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, współwłaścicielowi 

albo dzierżawcy, sprzedaż rzeczy dokonana bezwarunkowo jest: 

A. nieważna, 

B. bezskuteczna, 

C. dotknięta wadą prawną. 
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 34. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, błąd istotny to błąd: 

A. uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał 

pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści, 

B. zawiniony przez osobę składającą oświadczenie woli, 

C. wywołujący niekorzystne skutki dla adresata oświadczenia woli, występujące 

ze znacznym nasileniem lub mające postać znacznej szkody materialnej lub 

niematerialnej. 

 

 35. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, z powodu rażącej niewdzięczności darowizna może być: 

A. unieważniona, 

B. rozwiązana, 

C. odwołana. 

 

 36. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się: 

A. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, 

B. z chwilą złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, 

C. z chwilą śmierci spadkodawcy. 

 

 37. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zapis to: 

A. rozrządzenie testamentowe zobowiązujące spadkobiercę ustawowego lub testamentowego 

do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby, 

B. postanowienie testamentowe nakładające na spadkobiercę obowiązek oznaczonego 

działania lub zaniechania, nie czyniące nikogo wierzycielem,  

C. darowizna dokonana przez spadkodawcę na rzecz spadkobiercy z obowiązkiem zaliczenia 

jej na schedę spadkową po spadkodawcy. 

 

 38. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wydziedziczenie to: 

A. pominięcie przez spadkodawcę w testamencie (przy powołaniu do dziedziczenia) 

zstępnych, małżonka i rodziców,  

B. pozbawienie przez spadkodawcę w testamencie zstępnych, małżonka i rodziców 

zachowku, 

C. zniszczenie przez spadkodawcę testamentu po tym, jak osoba powołana w testamencie 

do dziedziczenia dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych 

mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej 

obrazy czci. 
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 39. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, spadkobierca, który spadek odrzucił: 

A. zachowuje prawo do zachowku, 

B. zostaje powołany do dziedziczenia tylko na wypadek, gdyby inna osoba nie chciała 

lub nie mogła być spadkobiercą, 

C. zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. 

 

 40. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, do chwili działu spadku spadkobiercy: 

A. nie ponoszą odpowiedzialności za długi spadkowe, 

B. ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe, 

C. ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe proporcjonalną do swoich udziałów 

w spadku. 

 

 41. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, właściwość miejscowa sądu  

w sprawach o roszczenie z czynu niedozwolonego jest właściwością: 

A. wyłączną, 

B. przemienną, 

C. ogólną. 

 

 42. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, o wyłączeniu sędziego orzeka sąd, 

w którym sprawa się toczy: 

A. w składzie jednego sędziego zawodowego, 

B. w składzie trzech sędziów zawodowych, 

C. w składzie jednego sędziego zawodowego i dwóch ławników. 

 

 43. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, pełnomocnictwo procesowe:  

A. obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do zawarcia ugody, 

B. nie obejmuje z mocy samego prawa umocowania do zawarcia ugody, 

C. obejmuje umocowanie do zawarcia ugody, o ile zostało to wyraźnie wskazane w treści 

pełnomocnictwa. 
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 44. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, koszty procesu to: 

A. niewykorzystane zaliczki podlegające zwrotowi przez Skarb Państwa na rzecz stron 

postępowania, 

B. koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, 

C. nieuiszczone przez strony koszty podlegające pobraniu od stron na rzecz Skarbu Państwa 

w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. 

 

 45. Z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wynika, że terminy sądowe to: 

A. terminy wyznaczone przez sąd lub przewodniczącego, 

B. terminy przewidziane do sporządzenia uzasadnień orzeczeń sądowych, 

C. terminy do rozpoznania sprawy cywilnej przez sąd bez nieuzasadnionej zwłoki. 

 

 46. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie śmierci strony, postępowanie 

cywilne ulega zawieszeniu przez sąd z urzędu, w takim wypadku zawieszenie ma skutek 

od chwili: 

A. śmierci strony, 

B. wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, 

C. uprawomocnienia się postanowienia o zawieszeniu postępowania. 

 

 47. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, powództwo wzajemne jest dopuszczalne, 

jeżeli: 

A. roszczenie wzajemne pozwanego nadaje się do potrącenia, 

B. roszczenie wzajemne pozwanego nie uległo przedawnieniu, 

C. roszczenie wzajemne pozwanego nie wygasło na skutek upływu terminu zawitego. 

 

 48. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd jest związany uznaniem powództwa, 

chyba że: 

A. uznanie nastąpiło po zamknięciu rozprawy przed sądem pierwszej instancji, 

B. uznanie narusza uzasadniony interes pozwanego, 

C. uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza 

do obejścia prawa. 
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 49. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, domniemanie prawne to: 

A. wnioskowanie o istnieniu określonych faktów na podstawie innych udowodnionych 

już faktów, 

B. domniemanie wynikające z prawomocnego wyroku sądowego, 

C. domniemanie ustanowione przez prawo. 

 

 50. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, dowód z opinii biegłego przeprowadza 

się: 

A. zawsze gdy zażąda tego prokurator biorący udział w sprawie lub Rzecznik Praw 

Obywatelskich, 

B. jeżeli po wyczerpaniu osobowych środków dowodowych lub w ich braku pozostały 

nie wyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, 

C. w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. 

 

 51. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wyrok wstępny to: 

A. wyrok tylko co do samej zasady roszczenia, 

B. wyrok częściowo rozstrzygający o żądaniu pozwu, 

C. wyrok nakazujący wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym 

wyrokiem. 

 

 52. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, 

który nie był objęty żądaniem: 

A. we wszystkich sprawach cywilnych za wyjątkiem spraw z zakresu prawa pracy, 

B. tylko w sprawach cywilnych o prawa majątkowe, 

C. tylko w sprawach cywilnych o prawa niemajątkowe. 

 

 53. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd może nadać wyrokowi przy jego wydaniu 

rygor natychmiastowej wykonalności: 

A. gdy ustala prawo lub stosunek prawny, 

B. gdy zasądza świadczenie, 

C. gdy wydaje rozstrzygnięcie kształtujące prawo lub stosunek prawny. 
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 54. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd wyda wyrok zaoczny: 

A. jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę przed sądem 

pierwszej instancji albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie przed tym 

sądem, 

B. jeżeli pozwany nie stawił się na rozprawę przed sądem drugiej instancji, 

C. jeżeli uczestnik postępowania nieprocesowego nie stawił się na rozprawę i oświadczył 

na piśmie, że nie będzie brał udziału w rozprawie. 

 

 55. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, środkiem zaskarżenia od wyroku 

zaocznego przysługującym powodowi jest: 

A. apelacja, 

B. zażalenie, 

C. sprzeciw. 

 

 56. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd może z urzędu sprostować w wyroku:  

A. tylko rozstrzygnięcie co do kosztów procesu, 

B. niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, 

C. każde rozstrzygnięcie w sprawach o świadczenie, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. 

 

 57. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, od nakazu zapłaty wydanego przez sąd 

w postępowaniu nakazowym pozwanemu przysługuje środek zaskarżenia w postaci: 

A. sprzeciwu, 

B. zarzutów, 

C. apelacji. 

 

 58. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie zawarcia przez strony 

w postępowaniu rozpoznawczym ugody sądowej, sąd pierwszej instancji wydaje: 

A. postanowienie o zatwierdzeniu ugody,  

B. postanowienie o uznaniu ugody za dopuszczalną, 

C. postanowienie o umorzeniu postępowania. 
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 59. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postanowienie wydane na posiedzeniu 

niejawnym wiąże sąd: 

A. od chwili odnotowania treści rozstrzygnięcia w repertorium sądowym, 

B. od chwili, w której zostało podpisane wraz z uzasadnieniem, jeżeli zaś sąd postanowienia 

nie uzasadnia, od chwili podpisania sentencji,  

C. od daty doręczenia odpisu postanowienia stronom. 

 

 60. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu cywilnym przed sądem 

pierwszej instancji nieważność postępowania zachodzi, jeżeli: 

A. sąd okręgowy orzekł w sprawie, w której właściwy miejscowo był inny sąd okręgowy, 

B. strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, 

C. w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia, którego z jedną ze stron łączył stosunek osobisty 

tego rodzaju, że mógłby wywoływać wątpliwości co do bezstronności sędziego. 

 

 61. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, skarga kasacyjna jest niedopuszczalna:  

A. w sprawach rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym, 

B. we wszystkich sprawach rozpoznanych w postępowaniu z zakresu prawa pracy, 

C. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku. 

 

 62. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, skarga o wznowienie postępowania 

wniesiona po upływie przepisanego terminu podlega: 

A. oddaleniu, 

B. odrzuceniu, 

C. pominięciu. 

 

 63. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, od  postanowień sądu pierwszej instancji 

orzekających co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym przysługuje: 

A. apelacja, 

B. zażalenie, 

C. sprzeciw. 
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 64. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sprawy o ubezwłasnowolnienie należą 

do właściwości: 

A. sądów grodzkich, 

B. sądów okręgowych, 

C. sądów rejonowych. 

 

 65. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, orzeczenie sądu zobowiązujące 

do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej wykonuje na zlecenie sądu: 

A. kurator sądowy, 

B. komornik sądowy, 

C. gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej. 

 

 66. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, o kolejności wniosku o wpis w księdze 

wieczystej rozstrzyga: 

A. chwila wpływu wniosku do właściwego sądu, 

B. chwila zarejestrowania wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych, 

C. chwila rozpoznania wniosku przez sąd. 

 

 67. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, otwarcia i ogłoszenia testamentu 

dokonuje: 

A. komornik sądowy, 

B. sąd, 

C. kurator sądowy. 

 

 68. Według Kodeksu postępowania cywilnego, do środków zabezpieczenia spadku zalicza się: 

A. spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, 

B. zajęcie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, 

C. wyjawienie majątku. 

 

 69. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, skargę na czynność komornika wnosi się do: 

A. sądu rejonowego, 

B. komornika, który dokonał zaskarżonej czynności, 

C. sądu rejonowego za pośrednictwem komornika, który dokonał zaskarżonej czynności. 
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 70. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wniesienie skargi na czynność 

komornika: 

A. zawsze wstrzymuje wykonanie zaskarżonej czynności, 

B. nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd wstrzyma dokonanie 

czynności, 

C. zawsze wstrzymuje postępowanie egzekucyjne. 

 

 71. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na postanowienie sądu o odrzuceniu 

skargi na czynność komornika: 

A. nie służy żaden środek zaskarżenia, 

B. służy apelacja, 

C. służy zażalenie. 

 

 72. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, komornikowi przysługuje zażalenie na: 

A. każde postanowienie sądu rozstrzygające skargę na czynność komornika, 

B. tylko na postanowienie sądu rozstrzygające skargę na postanowienie komornika  

o ustaleniu kosztów egzekucji,  

C. postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości. 

 

 73. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

podstawą egzekucji jest: 

A. tytuł wykonawczy, 

B. tytuł egzekucyjny, 

C. wniosek wierzyciela. 

 

 74. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, tytułem wykonawczym jest: 

A. prawomocny wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności, 

B. nieprawomocny wyrok sądu,  

C. wniosek wierzyciela, zaopatrzony w klauzulę wykonalności. 

 

 

 

 

 

 

 



 

EGZAMIN  KONKURSOWY  DLA  KANDYDATÓW  NA  APLIKANTÓW  KOMORNICZYCH 

 
15

 75. Według Kodeksu postępowania cywilnego, organ egzekucyjny: 

A. jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem 

wykonawczym,  

B. nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem 

wykonawczym, 

C. jest uprawniony do badania tylko wymagalności obowiązku objętego tytułem 

wykonawczym. 

 

 76. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, rozporządzenie przez dłużnika 

nieruchomością po jej zajęciu: 

A. stanowi podstawę do umorzenia postępowania egzekucyjnego, 

B. wywołuje konieczność uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy nieruchomości 

w celu dalszego prowadzenia egzekucji, 

C. nie ma wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne, a nabywca może uczestniczyć 

w postępowaniu w charakterze dłużnika. 

 

 77. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, najniższa suma, za którą ruchomość 

można nabyć na pierwszej licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym wynosi: 

A. trzy czwarte wartości szacunkowej,  

B. dwie trzecie wartości szacunkowej, 

C. jedną drugą wartości szacunkowej. 

 

 78. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, udzielenia zabezpieczenia można żądać: 

A. w każdej sprawie należącej do właściwości rzeczowej organu administracyjnego, 

B. tylko w sprawie cywilnej rozpoznawanej przez sąd polubowny, w której wartość 

przedmiotu sporu nie jest mniejsza niż 10.000 zł., 

C. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny.  

 

 79. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, czynności egzekucyjne wykonywane są: 

A. wyłącznie przez komorników, 

B. przez komorników i przez sądy rejonowe, 

C. wyłącznie przez sądy rejonowe. 
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 80. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w przypadku zbiegu egzekucji 

administracyjnej i sądowej co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego o tym, 

który organ egzekucyjny – administracyjny czy sądowy – ma dalej prowadzić łącznie 

egzekucje rozstrzyga: 

A. w pierwszej instancji sąd rejonowy, 

B. komornik sądowy, 

C. administracyjny organ egzekucyjny. 

 

 81. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, Ewidencję Działalności 

Gospodarczej prowadzi: 

A. sąd właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, 

B. Minister Gospodarki, 

C. gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. 

 

 82. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, wpisowi do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej podlegają: 

A. przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, 

B. przedsiębiorcy będący osobami prawnymi, 

C. osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych 

oraz chowu i hodowli zwierząt. 

 

 83. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, nie można ogłosić upadłości: 

A. uczelni, 

B. przedsiębiorców będących osobami prawnymi, 

C. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. 

 

 84. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie egzekucyjne umarza 

się z mocy prawa: 

A. z datą ogłoszenia upadłości, 

B. po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, 

C. z chwilą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 
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 85. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, postanowienie o ogłoszeniu 

upadłości podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości przez: 

A. obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz opublikowanie 

w dzienniku o zasięgu lokalnym, 

B. obwieszczenie w Monitorze Polskim, 

C. wywieszenie odpisu postanowienia na tablicy ogłoszeń sądu gospodarczego właściwego 

dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy. 

 

 86. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółką osobową jest: 

A. spółka akcyjna, 

B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

C. spółka jawna. 

 

 87. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, osobowość prawną posiada: 

A. spółka akcyjna, 

B. spółka komandytowa, 

C. spółka jawna. 

 

 88. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na: 

A. akcje,  

B. udziały, 

C. jednostki uczestnictwa. 

 

 89. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zarząd spółki akcyjnej:  

A. sprawuje nadzór nad  radą nadzorczą, 

B. sprawuje nadzór nad  komisją rewizyjną, 

C. prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. 

 

 90. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji 

rewizyjnej albo likwidatorem spółki kapitałowej może być: 

A. osoba fizyczna mająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

B. tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

C. osoba prawna. 
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 91. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu 

wpisanej do rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdy: 

A. prawomocnym wyrokiem sądu członek zarządu spółki zostanie skazany na karę 

pozbawienia wolności, 

B. dla sądu jest oczywiste, że spółka nie ma szans na spłatę swoich zobowiązań wobec 

Skarbu Państwa, 

C. określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem. 

 

 92. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, za zobowiązania spółki jawnej odpowiada: 

A. wyłącznie spółka jawna, 

B. zarząd spółki jawnej, 

C. każdy wspólnik spółki jawnej bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie 

z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z tym, że wierzyciel spółki może prowadzić 

egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się 

bezskuteczna. 

 

 93. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa spółki partnerskiej powinna zawierać 

między innymi: 

A. numery NIP, PESEL i REGON wszystkich partnerów, 

B. firmę i siedzibę spółki, 

C. dane dotyczące stanu cywilnego wszystkich partnerów spółki wraz z podaniem 

czy zawierali oni majątkowe umowy małżeńskie. 

 

 94. Zgodnie z Kodeksem pracy, osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych: 

A. nigdy nie może nawiązać stosunku pracy, 

B. może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać 

czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku, 

C. nie może nawiązać stosunku pracy bez zgody przedstawiciela ustawowego. 

 

 95. Zgodnie z Kodeksem pracy, stosunek pracy nawiązuje się: 

A. w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego 

nie określono – w dniu zawarcia umowy, 

B. zawsze w dniu faktycznego podjęcia pracy,  

C. w pierwszym dniu miesiąca, w którym umowa została zawarta, a jeżeli umowa została 

zawarta po piętnastym dniu danego miesiąca - z pierwszym dniem kolejnego miesiąca. 
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 96. Zgodnie z Kodeksem pracy, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy 

o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o: 

A. przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy, 

B. przysługującym pracownikowi prawie otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy, 

C. przysługującym pracownikowi prawie odwołania do zakładowej organizacji związkowej. 

 

 97. Zgodnie z Kodeksem pracy, w razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego 

niż wymagany, umowa o pracę:  

A. rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje 

wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy, 

B. umowa o pracę nie rozwiązuje się, gdyż wypowiedzenie jest bezskuteczne, 

C. umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wskazanego w wypowiedzeniu, 

a pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas do 

chwili, w której upłynąłby ustawowo wymagany okres wypowiedzenia. 

 

 98. Zgodnie z Kodeksem pracy, w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika 

umowy o pracę bez wypowiedzenia z powołaniem się na to, że pracodawca dopuścił się 

ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracodawcy 

przysługuje roszczenie o: 

A. nakazanie pracownikowi podjęcia pracy, 

B. odszkodowanie, 

C. nakazanie pracownikowi wskazania nowego pracownika, jako swojego następcy, 

posiadającego co najmniej takie same kwalifikacje zawodowe. 

 

 99. Zgodnie z Kodeksem pracy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku 

pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy: 

A. w ciągu miesiąca po ustaniu stosunku pracy, 

B. niezwłocznie, 

C. po uprzednim rozliczeniu się pracownika z pracodawcą. 

 

 

 

 

 

 



 

EGZAMIN  KONKURSOWY  DLA  KANDYDATÓW  NA  APLIKANTÓW  KOMORNICZYCH 

 
20

100. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy mogą: 

A. zrzec się prawa do wynagrodzenia, 

B. przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie 

z obowiązkiem wyliczenia się, 

C. zrzec się prawa do urlopu. 

 

101. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko 

wówczas, gdy: 

A. jego obecności w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili 

rozpoczynania urlopu, 

B. stwierdzi, że pracownik nie wykorzystuje urlopu w celach wypoczynkowych, 

C. ogłoszono upadłość pracodawcy. 

 

102. Zgodnie z Kodeksem pracy, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się 

do sądu pracy: 

A. w ciągu miesiąca od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, 

B. w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, 

C. najpóźniej do chwili upływu terminu przedawnienia. 

 

103. Zgodnie z Kodeksem pracy, w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy 

do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy:  

A. Kodeksu administracyjnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy, 

B. Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy, 

C. Kodeksu spółek handlowych, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. 

 

104. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, nie może zawrzeć małżeństwa: 

A. kobieta, która ukończyła lat 16, po uzyskaniu zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa, 

B. osoba, która ukończyła 18 rok życia, 

C. osoba całkowicie ubezwłasnowolniona. 
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105. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, unieważnienia małżeństwa można 

żądać, jeżeli: 

A. nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami, 

B. małżeństwo zostało zawarte przez krewnych w linii prostej, 

C. oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone pod wpływem błędu 

co do stanu majątkowego drugiej strony. 

 

106. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, wspólność ustawowa powstaje między 

małżonkami z mocy ustawy: 

A. z chwilą zawarcia małżeństwa, 

B. z chwilą zawarcia przez małżonków umowy majątkowej, 

C. z chwilą zawarcia przez narzeczonych umowy majątkowej. 

 

107. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, żadne z rodziców dziecka pozostającego 

pod władzą rodzicielską nie może reprezentować dziecka: 

A. przy czynnościach prawnych między dzieckiem pozostającym pod ich władzą rodzicielską 

a osobą trzecią, 

B. przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską, 

C. przy czynnościach prawnych między dzieckiem pozostającym pod ich władzą rodzicielską 

a wstępnym któregokolwiek z rodziców. 

 

108. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny: 

A. przechodzi na spadkobierców zobowiązanego, 

B. nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego, 

C. przechodzi na Skarb Państwa w razie śmierci zobowiązanego. 

 

109. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, roszczenia o świadczenia 

alimentacyjne: 

A. przedawniają się z upływem lat trzech, 

B. przedawniają się z upływem lat dziesięciu, 

C. nie przedawniają się. 
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110. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do majątku osobistego każdego 

z małżonków należą: 

A. pobrane wynagrodzenie za pracę, 

B. dochody z majątku osobistego małżonka, 

C. wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za pracę jednego z małżonków. 

 

111. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w czasie trwania wspólności ustawowej: 

A. każdy z małżonków może żądać podziału majątku wspólnego z ważnych przyczyn, 

B. żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, 

C. małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego umową zawartą przed 

notariuszem. 

 

112. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, powiat: 

A. nie ma osobowości prawnej, 

B. ma osobowość prawną, tylko jeżeli tak stanowi statut powiatu, 

C. ma osobowość prawną. 

 

113. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem gminy jest: 

A. wojewoda, 

B. rada gminy, 

C. starosta.  

 

114. Zgodnie z ustawą o administracji rządowej w województwie, przedstawicielem 

Rady Ministrów w województwie jest: 

A. wojewoda, 

B. marszałek województwa, 

C. zarząd województwa. 

 

115. Zgodnie z ustawą o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, 

prezydentem miasta może zostać wybrany: 

A. każdy obywatel państwa-członka Unii Europejskiej,  

B. każdy obywatel polski, posiadający prawo wybieralności do rady gminy, który najpóźniej 

w dniu głosowania kończy 25 lat, 

C. każdy, bez względu na obywatelstwo, jednak pod warunkiem, że stale zamieszkuje 

na terenie gminy, w której kandyduje. 
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116. Zgodnie z ustawą - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wybory do sejmików województw są: 

A. pośrednie, 

B. bezpośrednie, 

C. proporcjonalne. 

 

117. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne jest: 

A. jednoinstancyjne, 

B. dwuinstancyjne, 

C. trójinstancyjne. 

 

118. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od decyzji administracyjnej 

wydanej w pierwszej instancji przez burmistrza, służy stronie: 

A. apelacja, 

B. zażalenie, 

C. odwołanie. 

 

119. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej 

przestrzegają swojej właściwości rzeczowej i miejscowej: 

A. tylko na wniosek strony postępowania, 

B. z urzędu, 

C. jeżeli tak rozstrzygnie minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

 

120. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, pełnomocnikiem strony 

w postępowaniu administracyjnym może być: 

A. tylko adwokat lub radca prawny, 

B. wyłącznie członek najbliższej rodziny, 

C. osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.  

 

121. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli decyzja administracyjna 

została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, organ 

administracji publicznej: 

A. stwierdza nieważność decyzji, 

B. przekazuje sprawę do rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny, 

C. wydaje postanowienie o sprostowaniu decyzji. 
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122. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, prokuratorowi w postępowaniu 

administracyjnym: 

A. nie służy prawo udziału, 

B. służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, 

aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem, 

C. służy prawo udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli uzyska na to zgodę 

Prokuratora Generalnego oraz właściwego rzeczowo i miejscowo organu administracji 

publicznej. 

 

123. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej 

wydaje zaświadczenie:  

A. wyłącznie z urzędu, 

B. na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie,   

C. wyłącznie, jeżeli tak rozstrzygnie w wyroku wojewódzki sąd administracyjny. 

 

124. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, stronie postępowania 

administracyjnego na wydane w toku postępowania administracyjnego postanowienia: 

A. zawsze służy zażalenie, 

B. nigdy nie służy zażalenie, 

C. służy zażalenie, gdy Kodeks postępowania administracyjnego tak stanowi. 

 

125. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w razie utraty przez stronę 

lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych, organ 

administracji publicznej: 

A. zawiesza postępowanie, 

B. umarza postępowanie, 

C. nadal prowadzi postępowanie. 

 

126. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne 

wszczyna się: 

A. wyłącznie z urzędu, 

B. wyłącznie na żądanie strony, 

C. na żądanie strony lub z urzędu. 
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127. Nakładanie podatków w Rzeczypospolitej Polskiej następuje w drodze: 

A. zarządzenia, 

B. rozporządzenia, 

C. ustawy. 

 

128. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez: 

A. Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów, 

B. Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej, 

C. Senat za zgodą Sejmu. 

 

129. Rzeczpospolita Polska przystąpiła do Unii Europejskiej na mocy: 

A. Traktatu o Unii Europejskiej, 

B. Traktatu z Maastricht, 

C. Traktatu Akcesyjnego z dnia 16 kwietnia 2003 r.  

 

130. Aktem prawnym Unii Europejskiej nie jest: 

A. rozporządzenie, 

B. ustawa, 

C. dyrektywa. 

 

131. Prezydencja Rady Unii Europejskiej trwa: 

A. 1 rok, 

B. 6 miesięcy, 

C. 5 lat. 

 

132. Przepisów ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, nie stosuje się, jeżeli: 

A. umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, postanawia inaczej, 

B. strony stosunku prawnego tak postanowią, 

C. sąd orzeknie o wyłączeniu stosowania przepisów ustawy, ze względu na ważny interes 

stron. 

 

133. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, nadzór nad działalnością 

sądów powszechnych w zakresie orzekania sprawuje: 

A. Minister Sprawiedliwości, 

B. Prezydent Rzeczypospolitej, 

C. Sąd Najwyższy. 
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134. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, dla obszaru właściwości 

co najmniej dwóch sądów rejonowych tworzy się: 

A. sąd wojewódzki, 

B. sąd okręgowy, 

C. sąd apelacyjny. 

 

135. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, organem sądu w sądzie 

rejonowym jest: 

A. prezes sądu, 

B. kolegium sądu rejonowego, 

C. zgromadzenie ogólne sędziów sądu rejonowego. 

 

136. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędziów sądów powszechnych 

powołuje: 

A. Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, 

B. Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, 

C. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego na wniosek właściwego prezesa sądu apelacyjnego. 

 

137. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, referendarza sądowego 

w sądownictwie powszechnym mianuje Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa: 

A. sądu rejonowego, 

B. sądu okręgowego, 

C. sądu apelacyjnego. 

 

138. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, sądem powszechnym jest: 

A. sąd polubowny, 

B. sąd administracyjny, 

C. sąd okręgowy. 

 

139. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, środki odwoławcze 

od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych rozpoznaje: 

A. Sąd Najwyższy, 

B. Naczelny Sąd Administracyjny, 

C. sąd apelacyjny. 
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140. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest powoływany przez: 

A. Sejm, 

B. Prezydenta Rzeczypospolitej, 

C. Prezesa Rady Ministrów. 

 

141. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, komornik sądowy jest: 

A. funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, 

B. urzędnikiem państwowym mianowanym przez prezesa sądu okręgowego, 

C. pracownikiem sądu rejonowego. 

 

142. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, kadencja Krajowej Rady 

Komorniczej trwa: 

A. 3 lata, 

B. 4 lata, 

C. 5 lat. 

 

143. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, najwyższą władzą samorządu 

komorniczego jest: 

A. Krajowy Zjazd Komorników, 

B. Walne Zgromadzenie Komorników, 

C. Krajowa Rada Komornicza. 

 

144. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, do ważności uchwał walnego 

zgromadzenia komorników izby komorniczej wymagana jest: 

A. bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy komorników izby 

komorniczej, 

B. zwykła większość głosów w obecności co najmniej 2/3 komorników izby komorniczej,  

C. zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy komorników izby 

komorniczej. 

 

145. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, członkostwo komornika  

w izbie komorniczej ustaje z dniem: 

A. odwołania komornika, 

B. wszczęcia wobec komornika postępowania dyscyplinarnego, 

C. złożenia przez komornika oświadczenia o rezygnacji z pełnienia obowiązków komornika. 
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146. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, Prezesa Krajowej Rady 

Komorniczej wybiera: 

A. Krajowa Rada Komornicza, 

B. walne zgromadzenia komorników izb komorniczych, 

C. Krajowy Zjazd Komorników. 

 

147. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, prowadzenie rejestru 

aplikantów komorniczych należy do zakresu działania: 

A. rady izby komorniczej, 

B. Krajowej Rady Komorniczej, 

C. prezesa sądu okręgowego. 

 

148. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, siedzibą izby komorniczej jest 

miejscowość, w której ma siedzibę: 

A. sąd rejonowy, 

B. sąd okręgowy, 

C. sąd apelacyjny. 

 

149. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, asesorzy i aplikanci komorniczy: 

A. nie mają prawa uczestniczyć w walnym zgromadzeniu komorników izby komorniczej, 

B. mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu komorników izby komorniczej, 

jednakże nie mogą brać udziału w głosowaniu, 

C. mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu komorników izby komorniczej i mogą 

brać udział w głosowaniu. 

 

150. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, komornika sądowego powołuje 

Minister Sprawiedliwości na wniosek: 

A. izby komorniczej, 

B. zainteresowanego, 

C. prezesa właściwego sądu rejonowego. 


