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  1. Zgodnie z Konstytucją RP, źródłem powszechnie obowiązującego prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej jest: 
A. rozporządzenie ministra, 
B. zarządzenie ministra, 
C. uchwała Rady Ministrów 
 

  2. Zgodnie z Konstytucją RP, zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa: 
A. ustawa,  
B. statut jednostki samorządu terytorialnego, 
C. uchwała jednostki samorządu terytorialnego. 
 

  3. Zgodnie z Konstytucją RP, władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje: 
A. wyłącznie Senat, 
B. Sejm i Senat,  
C. wyłącznie Sejm. 
 

  4. Zgodnie z Konstytucją RP, na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel 
polski, który korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu i najpóźniej w dniu wyborów 
kończy: 
A. 21 lat, 
B. 30 lat,  
C. 35 lat. 
 

  5. Zgodnie z Konstytucją RP, wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia protestu przeciwko 
ważności wyborów do Sejmu i Senatu do: 
A. Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
B. Trybunału Konstytucyjnego, 
C. Sądu Najwyższego. 
 

  6. Zgodnie z Konstytucją RP, mandat posła można łączyć z funkcją: 
A. sekretarza stanu w administracji rządowej, 
B. ambasadora, 
C. Rzecznika Praw Dziecka. 
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  7. Zgodnie z Konstytucją RP, od dnia przekazania przez Marszałka Sejmu ustawy 
uchwalonej przez Sejm, Senat może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki  
albo uchwalić odrzucenie jej w całości w ciągu: 
A. 30 dni, 
B. 60 dni, 
C. 90 dni. 
 

  8. Zgodnie z Konstytucją RP, Prezydent Rzeczypospolitej obejmując urząd składa 
przysięgę wobec: 
A. Sejmu, 
B. Zgromadzenia Narodowego, 
C. Senatu. 
 

  9. Zgodnie z Konstytucją RP, sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybierany jest na: 
A. 5 lat, 
B. 7 lat, 
C. 9 lat. 
 

 10. Zgodnie z Konstytucją RP, prezes Najwyższej Izby Kontroli powoływany jest przez: 
A. Senat, 
B. Sejm za zgodą Senatu, 
C. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

 11. Zgodnie z Konstytucją RP, projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć: 
A. co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, 
B. co najmniej 1/10 ustawowej liczby posłów, 
C. co najmniej 50 posłów. 
 

 12. Zgodnie z Kodeksem karnym, w razie skazania na karę 3 lat pozbawienia wolności, nie można 
wykonać tej kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat: 
A. 5, 
B. 10, 
C. 15. 
 

 13. Zgodnie z Kodeksem karnym, sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego 
miał 22 lata i w chwili orzekania w pierwszej instancji miał 23 lata: 
A. jest nieletnim, 
B. jest młodocianym, 
C. nie jest ani nieletnim, ani młodocianym. 



EGZAMIN  KONKURSOWY  DLA  KANDYDATÓW  NA  APLIKANTÓW  RADCOWSKICH 

 
3

 14. Kodeks karny nie przewiduje możliwości orzeczenia środka karnego w postaci zakazu 
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych: 
A. w rozmiarze 6 lat, 
B. w rozmiarze 8 lat i 6 miesięcy, 
C. na zawsze. 
 

 15. Zgodnie z Kodeksem karnym, skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można 
warunkowo zwolnić po odbyciu tej kary w rozmiarze: 
A. 10 lat, 
B. 12 lat i 6 miesięcy, 
C. 15 lat. 
 

 16. Zgodnie z Kodeksem karnym, przepadek przedmiotów, które służyły lub były 
przeznaczone do popełnienia przestępstwa jest: 
A. zawsze obligatoryjny, 
B. zawsze fakultatywny, 
C. fakultatywny, a obligatoryjny w wypadkach wskazanych w ustawie. 
 

 17. Zgodnie z Kodeksem karnym, kto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie 
niebezpieczeństwu dla mienia w wielkich rozmiarach: 
A. dopuszcza się przestępstwa, 
B. dopuszcza się wyłącznie wykroczenia, 
C. nie dopuszcza się ani przestępstwa, ani wykroczenia. 
 

 18. Zgodnie z Kodeksem karnym, zbrodnię stanowi: 
A. podrobienie albo przerobienie polskiego pieniądza, 
B. kradzież z włamaniem, 
C. przetrzymywanie zakładnika w celu zmuszenia organu samorządowego do określonego 

zachowania się. 
 

 19. Zgodnie z Kodeksem karnym, przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego nie jest: 
A. wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, 
B. wdarcie się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego 

terenu albo nie opuszczenie takiego miejsca wbrew żądaniu osoby uprawnionej, 
C. popełnienie kradzieży z włamaniem na szkodę osoby najbliższej. 
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 20. Zgodnie z Kodeksem karnym, w wypadku zbiegu dwóch lub więcej kar 25 lat 
pozbawienia wolności, sąd może orzec jako karę łączną: 
A. tylko karę 25 lat pozbawienia wolności, ponieważ nie może orzec kary dożywotniego 

pozbawienia wolności, 
B. karę pozbawienia wolności w granicach od 25 lat do 50 lat, 
C. karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności. 
 

 21. Kodeks karny nie przewiduje możliwości popełnienia z zamiarem ewentualnym: 
A. zbrodni, 
B. podżegania do występku, 
C. pomocnictwa do zbrodni. 
 

 22. Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność sprawcy 
do rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym 
stopniu ograniczona, sąd: 
A. ma obowiązek odstąpić od wymierzenia kary, 
B. zawsze stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, 
C. może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. 
 

 23. Zgodnie z Kodeksem karnym, wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd: 
A. nie może oddać skazanego pod dozór kuratora, 
B. może oddać skazanego pod dozór kuratora, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy warunkowo 

zawiesza wykonanie kary ograniczenia wolności, 
C. może oddać skazanego pod dozór kuratora i to nawet wówczas, gdy nie zawiesza 

wykonania kary ograniczenia wolności. 
 

 24. Zgodnie z Kodeksem karnym, wymierzając karę ograniczenia wolności sąd nie może 
zobowiązać skazanego do: 
A. poddania się leczeniu rehabilitacyjnemu, 
B. wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, 
C. powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających. 
 

 25. Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli orzeczenie przepadku przedmiotów, które służyły 
lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa byłoby niewspółmierne do wagi 
popełnionego czynu, sąd zamiast przepadku może orzec: 
A. świadczenie pieniężne na rzecz stowarzyszenia zajmującego się pomocą charytatywną, 
B. nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, 
C. nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa. 
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 26. Zgodnie z Kodeksem karnym, warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres 
próby, który wynosi: 
A. od roku do 3 lat, 
B. od roku do 2 lat, 
C. od 6 miesięcy do 2 lat. 
 

 27. Zgodnie z Kodeksem karnym, sąd obligatoryjnie podejmuje warunkowo umorzone 
postępowanie karne, jeżeli sprawca: 
A. w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany, 
B. w okresie próby nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody, 
C. po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego 

uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym 
czasie popełnił przestępstwo. 

 
 28. Zgodnie z Kodeksem karnym, zawieszając wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd: 

A. nie może orzec kary grzywny, 
B. może orzec karę grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych, 
C. może orzec karę grzywny w wysokości do 90 stawek dziennych. 
 

 29. Zgodnie z Kodeksem karnym, w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary 
pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, sąd: 
A. nie wymierza kary łącznej, 
B. wymierza karę łączną ograniczenia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia 

wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności, 
C. wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia 

wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. 
 

 30. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, przebieg narady i głosowania nad 
orzeczeniem: 
A. jest tajny, ale tylko wtedy gdy dotyczy wyroku, a nie jest tajny wówczas, gdy dotyczy 

postanowienia, 
B. jest tajny i to zarówno wówczas, gdy dotyczy wyroku, jak i wówczas, gdy dotyczy 

postanowienia, 
C. z zasady nie jest tajny, chyba że przewodniczący składu zarządzi inaczej. 
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 31. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, jeżeli podczas narady i głosowania  
nad wyrokiem wszyscy członkowie składu głosowali za uznaniem oskarżonego  
za winnego zarzucanego mu czynu, ale co do kary zdania tak się podzieliły, że żadne  
z nich nie uzyskało większości, wówczas: 
A. zdanie najbardziej korzystne dla oskarżonego przyłącza się do zdania najbardziej doń 

zbliżonego, aż do uzyskania większości, 
B. zdanie najmniej korzystne dla oskarżonego przyłącza się do zdania najbardziej doń 

zbliżonego, aż do uzyskania większości, 
C. przewodniczący zarządza powtórne głosowanie, aż do uzyskania większości, a jeżeli 

okaże się to niemożliwe, przedstawia sprawę innemu składowi sądu do rozpoznania. 
 

 32. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, zdanie odrębne: 
A. nie może dotyczyć uzasadnienia orzeczenia, 
B. może dotyczyć uzasadnienia orzeczenia, ale pod warunkiem, że dotyczy również 

orzeczenia, 
C. może dotyczyć samego uzasadnienia orzeczenia. 
 

 33. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, jeżeli braki formalne pisma procesowego 
zostały uzupełnione na skutek wezwania do ich usunięcia w terminie 7 dni, to pismo  
to wywołuje skutki od dnia: 
A. jego wniesienia, 
B. usunięcia braków, 
C. wezwania do usunięcia braków. 
 

 34. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, terminy do wnoszenia środków zaskarżenia są: 
A. instrukcyjne, 
B. zawite, 
C. prekluzyjne. 
 

 35. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, na postanowienie sądu o uwzględnieniu 
wniosku oskarżonego o przywrócenie terminu: 
A. nie przysługuje zażalenie, 
B. przysługuje zażalenie każdej ze stron, 
C. przysługuje zażalenie tylko prokuratorowi. 
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 36. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, na wydane w postępowaniu 
przygotowawczym zarządzenie prokuratora o odmowie udostępnienia stronom akt: 
A. nie przysługuje zażalenie, 
B. przysługuje zażalenie do sądu, 
C. przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego. 
 

 37. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, apelację od wyroku orzekającego karę 
dożywotniego pozbawienia wolności rozpoznaje sąd w składzie: 
A. trzech sędziów, 
B. pięciu sędziów, 
C. dwóch sędziów i trzech ławników. 
 

 38. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru 
sprawiedliwości, Sąd Najwyższy może przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi 
równorzędnemu z inicjatywy: 
A. właściwego sądu, 
B. obrońcy oskarżonego, 
C. prezesa właściwego sądu. 
 

 39. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel 
publiczny, pokrzywdzony może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze 
oskarżyciela posiłkowego, aż do czasu: 
A. rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, 
B. zakończenia składania wyjaśnień przez oskarżonego na rozprawie głównej, 
C. zamknięcia przewodu sądowego. 
 

 40. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w sprawie wszczętej na podstawie aktu 
oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego (subsydiarny akt oskarżenia), 
prokurator: 
A. nie może brać udziału, 
B. może brać udział, ale tylko za zgodą oskarżyciela posiłkowego, 
C. może brać udział, a zgoda oskarżyciela posiłkowego nie jest wymagana. 
 

 41. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, sąd może (fakultatywnie) wyłączyć jawność 
rozprawy w całości albo w części, jeżeli: 
A. jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje, 
B. choćby jeden z oskarżonych jest nieletni, 
C. jawność mogłaby naruszyć ważny interes prywatny. 
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 42. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w trybie uproszczonym sąd rejonowy 
rozpoznaje sprawy: 
A. zawsze jednoosobowo, 
B. zawsze w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, 
C. z zasady jednoosobowo, chyba że prezes sądu, z uwagi na zawiłość sprawy, wyznaczy 

skład jednego sędziego i dwóch ławników. 
 

 43. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w kwestii wznowienia postępowania 
zakończonego orzeczeniem sądu okręgowego orzeka: 
A. sąd okręgowy w innym równorzędnym składzie, 
B. sąd apelacyjny w składzie trzech sędziów, 
C. sąd apelacyjny w składzie pięciu sędziów. 
 

 44. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, ten sam czyn może stanowić: 
A. tylko jedno przestępstwo skarbowe, ale może stanowić dwa lub więcej wykroczeń 

skarbowych, 
B. tylko jedno przestępstwo skarbowe albo tylko jedno wykroczenie skarbowe, 
C. dwa lub więcej przestępstw skarbowych albo dwa lub więcej wykroczeń skarbowych. 
 

 45. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, jeżeli ten sam czyn będący przestępstwem 
skarbowym wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa określonego w Kodeksie 
karnym, stosuje się: 
A. tylko przepisy Kodeksu karnego, 
B. tylko przepisy Kodeksu karnego skarbowego, 
C. każdy z przepisów tych Kodeksów. 
 

 46. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, podmiot, który, nie będąc podejrzanym  
lub oskarżonym w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 
skarbowe, zgłosił w tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających 
przepadkowi, jest: 
A. interwenientem, 
B. powodem cywilnym, 
C. oskarżycielem posiłkowym. 
 

 47. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, karą za przestępstwo skarbowe nie jest: 
A. kara ograniczenia wolności polegająca na potrąceniu od 10 do 25 % wynagrodzenia  

za pracę na rzecz Skarbu Państwa lub na cel społeczny wskazany przez sąd, 
B. kara grzywny w stawkach dziennych, 
C. kara grzywny określona kwotowo. 
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 48. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, środkiem karnym w przypadku przestępstw 
skarbowych nie jest: 
A. warunkowe zawieszenie wykonania kary, 
B. skierowanie do placówki leczniczo – rehabilitacyjnej, 
C. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. 
 

 49. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, odpowiedzialność posiłkowa: 
A. nie obciąża spadku, 
B. obciąża spadek, 
C. wygasa, jeżeli kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej 

przepadku przedmiotów nie wykonano z powodu nieobecności skazanego w kraju.  
 

 50. Kodeks karny skarbowy: 
A. przewiduje możliwość podania wyroku do publicznej wiadomości, zarówno w przypadku 

przestępstw skarbowych, jak i wykroczeń skarbowych, 
B. przewiduje możliwość podania wyroku do publicznej wiadomości w przypadku 

przestępstw skarbowych, ale nie przewiduje takiej możliwości w przypadku wykroczeń 
skarbowych, 

C. nie przewiduje możliwości podania wyroku do publicznej wiadomości i to zarówno 
w przypadku przestępstw skarbowych, jak i wykroczeń skarbowych. 

 
 51. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo: 

A. w ogóle nie jest dopuszczalna, 
B. zachodzi wtedy, gdy ustawa tak stanowi i tylko w razie dokonania przez sprawcę czynu 

zabronionego, 
C. jest możliwa w przypadku każdego z wykroczeń. 
 

 52. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, karę ograniczenia wolności orzeka się w rozmiarze: 
A. 1 miesiąca, 
B. 3 miesięcy, 
C. od 1 miesiąca do 3 miesięcy. 
 

 53. Kodeks wykroczeń nie przewiduje instytucji: 
A. nadzwyczajnego złagodzenia kary, 
B. odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego, 
C. warunkowego umorzenia postępowania. 
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 54. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa lub 
więcej wykroczeń: 
A. wymierza się łącznie karę w granicach zagrożenia określonych w przepisie 

przewidującym najsurowszą karę, 
B. orzeka się kary za poszczególne wykroczenia, a następnie karę łączną w granicach  

od najniższej z kar wymierzonych za poszczególne wykroczenia do ich sumy, 
C. orzeka się kary za poszczególne wykroczenia, a następnie karę łączną w granicach  

od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne wykroczenia do ich sumy. 
 

 55. Na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń odpowiada ten, kto popełnia czyn 
zabroniony po ukończeniu lat: 
A. 15, 
B. 16, 
C. 17. 
 

 56. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma osoba: 
A. małoletnia, która zawarła związek małżeński, 
B. małoletnia, której małżeństwo unieważniono, 
C. pełnoletnia ubezwłasnowolniona częściowo. 
 

 57. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, dla osoby pełnoletniej, która została 
ubezwłasnowolniona częściowo ustanawia się: 
A. opiekę, 
B. kuratelę, 
C. opiekę albo kuratelę. 
 

 58. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, odpowiedzialność solidarna nabywcy przedsiębiorstwa 
wraz z jego zbywcą za zobowiązania tego ostatniego związane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa jest ograniczona do wartości nabytego przedsiębiorstwa według: 
A. stanu i cen w chwili nabycia, 
B. stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela, 
C. stanu i cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. 
 

 59. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni 
całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba 
ta, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały, może żądać: 
A. uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, 
B. ustalenia nieważności umowy, 
C. rozwiązania umowy. 
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 60. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wydzierżawienie przedsiębiorstwa powinno  
być dokonane: 
A. w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, 
B. w formie pisemnej z datą pewną, 
C. w zwykłej formie pisemnej. 
 

 61. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, oświadczenie woli złożone przez osobę, która 
z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym swobodne powzięcie 
decyzji i wyrażenie woli: 
A. jest nieważne, 
B. jest ważne, ale osoba która je złożyła może uchylić się od jego skutków w terminie roku 

od daty jego złożenia, 
C. jest ważne, ale osoba która je złożyła może uchylić się od jego skutków w terminie dwóch 

lat od daty jego złożenia. 
 

 62. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zastrzeżony w czynności prawnej warunek 
zawieszający, który jest przeciwny ustawie: 
A. pociąga za sobą nieważność czynności prawnej, 
B. uważa się za niezastrzeżony, 
C. powoduje wyłącznie bezskuteczność czynności prawnej. 
 

 63. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma  
i nie miał umocowania: 
A. umowa jest bezwzględnie nieważna, 
B. umowa jest ważna pod warunkiem, że druga strona o braku umocowania wiedziała  

lub z łatwością mogła się dowiedzieć, 
C. ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została 

zawarta. 
 

 64. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli brak jest zgody współwłaścicieli na dokonanie 
czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną, sąd może upoważnić do dokonania  
takiej czynności: 
A. tylko na żądanie współwłaścicieli, których udziały wynoszą co najmniej jedną trzecią, 
B. tylko na żądanie współwłaścicieli, których udziały wynoszą co najmniej połowę, 
C. na żądanie każdego ze współwłaścicieli. 
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 65. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, samoistny posiadacz w dobrej wierze od chwili, w której 
dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy: 
A. jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny  

za jej pogorszenie lub utratę, które nastąpiły bez jego winy, 
B. nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, ale jest odpowiedzialny  

za jej pogorszenie lub utratę, które nastąpiły z jego winy, 
C. jest odpowiedzialny za pogorszenie lub utratę rzeczy, nawet jeżeli nastąpiły bez jego winy. 
 

 66. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ograniczonym prawem rzeczowym nie jest: 
A. hipoteka, 
B. użytkowanie wieczyste, 
C. zastaw. 
 

 67. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przedmiotem ograniczonego prawa rzeczowego, jakim 
jest użytkowanie, mogą być: 
A. wyłącznie nieruchomości, 
B. rzeczy ruchome albo nieruchomości z wyłączeniem praw, 
C. rzeczy ruchome albo nieruchomości, jak również prawa. 
 

 68. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać 
zniesienia służebności gruntowej: 
A. za wynagrodzeniem, jeżeli stała się dla niego szczególnie uciążliwa, chociaż jest nadal 

konieczna dla prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej, 
B. bez wynagrodzenia, jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej 

wszelkie znaczenie, 
C. za wynagrodzeniem, jeżeli służebność nie jest konieczna dla prawidłowego korzystania 

z nieruchomości władnącej, chociaż nie stała się dla niego szczególnie uciążliwa. 
 

 69. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, służebność osobista nie będąca służebnością mieszkania: 
A. jest niezbywalna i nie można przenieść uprawnienia do jej wykonywania, 
B. jest niezbywalna, ale można przenieść uprawnienie do jej wykonywania, 
C. jest zbywalna, jak również można przenieść uprawnienie do jej wykonywania. 
 

 70. W rozumieniu Kodeksu cywilnego, dzierżycielem jest osoba, która faktycznie włada 
rzeczą: 
A. jak zastawnik, 
B. jak dzierżawca, 
C. za kogo innego. 
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 71. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w stosunkach pomiędzy współposiadaczami tej samej 
rzeczy, roszczenie o ochronę posiadania: 
A. jest zawsze wyłączone, 
B. jest wyłączone, jeżeli nie da się ustalić zakresu współposiadania, 
C. jest dopuszczalne, nawet jeżeli nie da się ustalić zakresu współposiadania. 
 

 72. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, terminy przedawnienia: 
A. nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną, 
B. mogą być skracane i przedłużane przez czynność prawną, 
C. nie mogą być skracane, ale mogą być przedłużane przez czynność prawną. 
 

 73. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, uprawnienie poszkodowanego do żądania naprawienia 
szkody: 
A. zawsze ogranicza się tylko do świadczenia w pieniądzu, 
B. zawsze ogranicza się tylko do przywrócenia stanu poprzedniego, 
C. ogranicza się do świadczenia w pieniądzu, gdyby przywrócenie stanu poprzedniego 

pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty. 
 

 74. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, odpowiedzialność samoistnego posiadacza budowli  
za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części oparta 
jest na zasadzie: 
A. ryzyka, 
B. winy, 
C. słuszności. 
 

 75. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, służebność osobistą: 
A. można nabyć przez zasiedzenie, jeżeli jej posiadanie trwa lat 10, 
B. można nabyć przez zasiedzenie, jeżeli jej posiadanie trwa lat 30, 
C. nie można nabyć przez zasiedzenie. 
 

 76. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności 
prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki: 
A. maksymalne, 
B. ustawowe, 
C. umowne. 
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 77. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przerwanie biegu przedawnienia w stosunku do jednego 
z dłużników solidarnych: 
A. zawsze ma skutek względem współdłużników, 
B. nie ma skutku względem współdłużników, 
C. ma skutek względem współdłużników, jeżeli wobec dłużnika, w stosunku do którego 

nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia, wytoczone zostało powództwo. 
 

 78. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w braku odmiennego zastrzeżenia umownego  
albo zwyczaju, w razie rozwiązania umowy: 
A. zadatek dany przy zawarciu umowy zostaje zachowany przez stronę, która go otrzymała, 
B. zadatek dany przy zawarciu umowy powinien być zwrócony osobie, która go dała, 
C. strona, która dała zadatek może żądać sumy dwukrotnie wyższej. 
 

 79. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową 
kosztem innej osoby, obowiązany jest: 
A. wyłącznie do zwrotu jej wartości, 
B. do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości, 
C. wyłącznie do zapłaty odszkodowania. 
 

 80. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli w zawartej umowie strony postanowiły, że dłużnik 
nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie, to 
takie zastrzeżenie umowne jest: 
A. nieważne, 
B. skuteczne pomiędzy stronami umowy, 
C. ważne, jeśli umowa została zawarta w formie szczególnej. 
 

 81. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli strony zastrzegły w umowie, że naprawienie 
szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna), dłużnik może: 
A. bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej, 
B. za zgodą wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej, 
C. nigdy nie może zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. 
 

 82. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wierzytelność przedawniona: 
A. może być potrącona, lecz nie później niż w ciągu roku od upływu terminu przedawnienia, 
B. może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie 

jeszcze nie nastąpiło, 
C. nigdy nie może być potrącona. 
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 83. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli strony w umowie o dzieło umówiły się 
o wynagrodzenie ryczałtowe, ale nastąpiła zmiana stosunków, której nie można  
było przewidzieć, wskutek czego wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie 
rażącą stratą, sąd nie może z tej przyczyny: 
A. podwyższyć ryczałtu, 
B. rozwiązać umowy, 
C. unieważnić umowy. 
 

 84. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, komisant zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie 
działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych: 
A. na rachunek komitenta, lecz w imieniu własnym, 
B. na rachunek komitenta i w jego imieniu, 
C. na swój rachunek, lecz w imieniu komitenta. 
 

 85. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania: 
A. dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot 

świadczenia do depozytu sądowego, 
B. dłużnik nie może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, ale może złożyć 

przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, 
C. dłużnik nie może złożyć przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, ale może 

powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia. 
 

 86. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, małżonek spadkodawcy w zbiegu z rodzeństwem 
spadkodawcy dziedziczy z ustawy: 
A. jedną czwartą spadku, 
B. połowę spadku, 
C. trzy czwarte spadku. 
 

 87. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa o dział spadku: 
A. zawsze wymaga formy aktu notarialnego, 
B. wymaga formy aktu notarialnego, jeżeli do spadku należy nieruchomość, 
C. nie jest dopuszczalna. 
 

 88. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd okręgowy jest właściwy do rozpoznania 
w pierwszej instancji sprawy: 
A. o naruszenie posiadania, 
B. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, 
C. o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 
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 89. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, niewłaściwość sądu dającą się usunąć  
za pomocą umowy stron sąd bierze pod rozwagę: 
A. z urzędu do chwili doręczenia odpisu pozwu, 
B. z urzędu w każdym stanie sprawy, 
C. tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się  

w spór co do istoty sprawy. 
 

 90. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd może z urzędu sprawdzić wartość 
przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda do chwili: 
A. doręczenia pozwu, 
B. rozpoczęcia rozprawy, 
C. wdania się przez pozwanego w spór co do istoty sprawy. 
 

 91. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w procesie toczącym się z powództwa 
poszkodowanego przeciwko współsprawcom czynu niedozwolonego, pozwanych łączy 
współuczestnictwo: 
A. formalne, 
B. materialne, 
C. jednolite. 
 

 92. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, współuczestnictwo formalne ma miejsce 
wówczas, gdy po stronie powodów lub pozwanych występuje w jednej sprawie kilka 
osób, jeżeli: 
A. przedmiot sporu stanowią prawa lub obowiązki im wspólne,  
B. przedmiot sporu stanowią prawa lub obowiązki oparte na tej samej podstawie faktycznej  

i prawnej, 
C. przedmiot sporu stanowią roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, oparte  

na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeżeli ponadto właściwość sądu jest 
uzasadniona dla każdego z roszczeń lub zobowiązań z osobna, jako też dla wszystkich 
wspólnie. 

 
 93. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, interwenient główny to podmiot, który: 

A. przystępuje do toczącego się już procesu po jednej ze stron, gdyż ma interes prawny 
w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść tej strony, 

B. występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy się pomiędzy innymi 
osobami, 

C. przystępuje do toczącego się procesu, gdyż wyrok w sprawie może odnieść bezpośredni 
skutek prawny w stosunku między interwenientem a przeciwnikiem strony, do której 
interwenient przystąpił. 
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 94. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, udział prokuratora w toczącym się 
postępowaniu cywilnym jest obligatoryjny w sprawach: 
A. o pozbawienie władzy rodzicielskiej, 
B. o ubezwłasnowolnienie, 
C. o zasiedzenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 
 

 95. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zdolność sądową posiada w procesie 
cywilnym: 
A. osoba fizyczna pod warunkiem ukończenia 13 roku życia, 
B. osoba fizyczna pod warunkiem ukończenia 18 roku życia, 
C. każda osoba fizyczna, niezależnie od wieku. 
 

 96. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postanowienie o ustanowieniu dla strony 
na jej wniosek radcy prawnego może wydać: 
A. wyłącznie sąd,  
B. sąd albo referendarz sądowy, 
C. wyłącznie referendarz sądowy. 
 

 97. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli pozew wniesiony w sprawie 
podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych  
nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych: 
A. sąd wydaje postanowienie wzywające do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie 

tygodniowym, 
B. przewodniczący wydaje zarządzenie wzywające do jego poprawienia lub uzupełnienia  

w terminie tygodniowym, 
C. referendarz sądowy wydaje zarządzenie zwracające pozew bez wzywania do jego 

poprawienia lub uzupełnienia. 
 

 98. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli strona będąca osobą fizyczną 
osobiście wnosząc apelację w sprawie nie będącej sprawą gospodarczą, nie opłaciła  
jej należną opłatą stosunkową, mimo że jest reprezentowana w sprawie przez radcę 
prawnego: 
A. sąd odrzuci apelację bez wzywania o uiszczenie opłaty, 
B. przewodniczący wzywa stronę do uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie  

pod rygorem odrzucenia apelacji przez sąd, 
C. przewodniczący wzywa pełnomocnika strony do uiszczenia opłaty w wyznaczonym 

terminie pod rygorem odrzucenia apelacji przez sąd. 
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 99. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, merytorycznie niezasadny wniosek  
o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji w sprawie o rozwód, sąd: 
A. oddala na posiedzeniu niejawnym, 
B. odrzuca na posiedzeniu niejawnym, 
C. oddala na rozprawie. 
 

100. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli strona wniosła o przywrócenie 
terminu do wniesienia apelacji, nie dołączając jednocześnie do wniosku samej apelacji: 
A. sąd odrzuci wniosek o przywrócenie terminu, 
B. sąd oddali wniosek o przywrócenie terminu, 
C. przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia tego braku w terminie tygodniowym pod 

rygorem zwrotu wniosku. 
 

101. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zażalenie przysługuje na wydane w toku 
procesu postanowienie sądu pierwszej instancji: 
A. o zawieszeniu postępowania w sprawie, 
B. o podjęciu zawieszonego postępowanie w sprawie, 
C. oddalające wniosek o zawieszenie postępowania. 
 

102. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie śmierci pełnomocnika 
procesowego w postępowaniu toczącym się przed sądem rejonowym: 
A. sąd zawsze zawiesza z tego powodu postępowanie na wniosek strony, 
B. sąd zawiesza z tego powodu postępowanie z urzędu, 
C. postępowanie może toczyć się dalej dopiero po wezwaniu strony nie stawającej. 
 

103. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli okaże się, że powództwo  
o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie zostało 
wniesione przeciwko osobie, która powinna być w sprawie stroną pozwaną, sąd może 
wezwać tę osobę do wzięcia udziału w sprawie: 
A. wyłącznie na wniosek powoda, 
B. na wniosek powoda lub pozwanego, 
C. wyłącznie na wniosek pozwanego. 
 

104. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli pozwany w sprawie wniesionej  
do sądu powszechnego podniósł skutecznie zarzut zapisu na sąd polubowny przed 
wdaniem się w spór co do istoty sprawy, sąd: 
A. oddala powództwo, 
B. odrzuca pozew, 
C. umarza postępowanie. 
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105. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli w sprawie o ustalenie istnienia 
stosunku prawnego powód nie wykaże interesu prawnego, sąd: 
A. oddali powództwo, 
B. umorzy postępowanie, 
C. odrzuci pozew. 
 

106. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, od postanowienia sądu drugiej instancji 
uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i umarzającego postępowanie w sprawie  
o naruszenie posiadania, stronom: 
A. przysługuje zażalenie, 
B. przysługuje skarga kasacyjna, 
C. nie przysługuje żaden środek odwoławczy. 
 

107. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, skarga kasacyjna nie jest dopuszczalna  
w sprawach: 
A. o rozwód, 
B. o rozwiązanie przysposobienia, 
C. o ochronę dóbr osobistych. 
 

108. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd drugiej instancji odrzuci skargę 
kasacyjną wniesioną przez radcę prawnego, bez wzywania do uzupełnienia jej braków, 
jeżeli: 
A. nie jest ona podpisana, 
B. nie dołączono pełnomocnictwa, 
C. nie przytoczono podstaw kasacyjnych. 
 

109. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, termin do wniesienia skargi kasacyjnej 
dla strony skarżącej wynosi: 
A. miesiąc od dnia doręczenia tej stronie orzeczenia sądu drugiej instancji z uzasadnieniem, 
B. dwa miesiące od dnia doręczenia tej stronie orzeczenia sądu drugiej instancji  

z uzasadnieniem, 
C. dwa miesiące od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu drugiej instancji. 
 

110. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w sprawie o unieważnienie małżeństwa 
dziecko stron: 
A. może być przesłuchane w charakterze świadka, jeżeli ukończyło lat trzynaście, 
B. może być przesłuchane w charakterze świadka, jeżeli ukończyło lat siedemnaście, 
C. nigdy nie może być przesłuchane w charakterze świadka. 
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111. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu odrębnym w sprawach 
gospodarczych sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym wyrok zaoczny, gdy: 
A. pozwany uznał powództwo, 
B. po złożeniu przez pozwanego odpowiedzi na pozew uzna sprawę za dostatecznie 

wyjaśnioną do stanowczego rozstrzygnięcia, 
C. pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew. 
 

112. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu odrębnym w sprawach 
gospodarczych, pozwany może: 
A. wnieść pozew wzajemny, 
B. złożyć wniosek o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego innej osoby, 

przeciwko której powództwo winno być wniesione, 
C. przedstawić do potrącenia wierzytelność udowodnioną dokumentem. 
 

113. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu uproszczonym  
jest dopuszczalne: 
A. złożenie przez powoda wniosku o wezwanie do wzięcia udziału w sprawie innej osoby, 

przeciwko której powództwo o to samo roszczenie może być wytoczone, 
B. wniesienie powództwa wzajemnego obejmującego roszczenie nadające się do rozpoznania 

w postępowaniu uproszczonym, 
C. wniesienie interwencji ubocznej. 
 

114. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd rozpoznaje w trybie nieprocesowym 
sprawy o: 
A. ustanowienie między małżonkami rozdzielności majątkowej, 
B. uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, 
C. rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy 

jego rodzicami. 
 

115. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd tylko po przeprowadzeniu rozprawy 
może wydać w postępowaniu nieprocesowym postanowienie: 
A. uwzględniające wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,  
B. zezwalające na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, 
C. uwzględniające wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. 
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116. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na postanowienie referendarza sądowego 
co do nadania klauzuli wykonalności, wierzycielowi: 
A. przysługuje zażalenie, 
B. przysługuje skarga do sądu, w którym wydano to postanowienie, 
C. nie przysługuje żaden środek odwoławczy. 
 

117. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, do czasu przyjęcia spadku egzekucja  
na zaspokojenie długu spadkodawcy dopuszczalna jest: 
A. ze spadku albo majątku osobistego spadkobiercy, 
B. tylko ze spadku, 
C. tylko z majątku osobistego spadkobiercy. 
 

118. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca, którego 
wykreślono z rejestru działalności regulowanej z przyczyny rażącego naruszenia 
warunków wykonywania działalności regulowanej, ponowny wpis do tego rejestru może 
uzyskać: 
A. w każdym czasie wyłącznie za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 
B. po upływie jednego roku od dnia wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności 

objętej wpisem, 
C. nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru 

działalności regulowanej. 
 

119. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, zakres działania 
przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego utworzonego na terytorium RP,  
z wyłączeniem przedstawicielstwa fundacji, może obejmować działalność: 
A. gospodarczą, w zakresie określonym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, 
B. wyłącznie w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego, 
C. gospodarczą, w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. 
 

120. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, organ koncesyjny zarządza 
przetarg, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji (z wyłączeniem koncesji 
udzielanych w trybie ustawy o radiofonii i telewizji): 
A. w każdym przypadku,   
B. jeżeli liczba koncesji przewidzianych do udzielenia jest większa niż liczba 

przedsiębiorców spełniających warunki do udzielenia koncesji i dających rękojmię 
prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją, 

C. jeżeli liczba przedsiębiorców spełniających warunki do udzielenia koncesji i dających 
rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją jest większa niż liczba 
koncesji przewidzianych do udzielenia. 
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121. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, udostępnianie innym 
uczestnikom postępowania o udzielenie koncesji, informacji stanowiących tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
którym w trakcie postępowania nadano klauzulę poufności: 
A. nigdy nie może nastąpić, 
B. może nastąpić za zgodą przedsiębiorcy przekazującego informacje, 
C. może nastąpić przez organ koncesyjny wyłącznie ze względu na ważny interes 

gospodarczy, nawet bez zgody przedsiębiorcy. 
 
122. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, czynności prawne będące 

przejawem nadużywania przez przedsiębiorcę pozycji dominującej na rynku właściwym są: 
A. nieważne w całości lub w odpowiedniej części, 
B. ważne w całości, 
C. tylko bezskuteczne w całości lub w odpowiedniej części. 
 

123. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, jedną z przesłanek 
decydujących o obowiązku zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów zamiaru koncentracji jest to, że: 
A. majątek każdego z łączących się przedsiębiorców przekracza równowartość 10.000.000 euro, 
B. w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia, dochód każdego z łączących się 

przedsiębiorców przekroczył równowartość 5.000.000 euro, 
C. łączny obrót na terytorium RP przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 

obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. 
 

124. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, powiatowego (miejskiego) 
rzecznika konsumentów powołuje i odwołuje: 
A. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
B. rada powiatu lub rada miasta na prawach powiatu, 
C. zarząd województwa. 
 

125. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w razie utrudniania innym 
przedsiębiorcom dostępu do rynku, z roszczeniem o zaniechanie niedozwolonych działań 
może wystąpić: 
A. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, 
B. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
C. krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów 

przedsiębiorców. 
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126. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, termin przedawnienia roszczeń 
z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji wynosi: 
A. jeden rok, 
B. trzy lata, 
C. pięć lat. 
 

127. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, licytacja elektroniczna to: 
A. czynność zamawiającego podejmowana w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

o cenę, 
B. tryb udzielenia zamówienia publicznego, 
C. forma dialogu z wykonawcami, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego. 
 

128. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego odwołanie od rozstrzygnięcia protestu wnosi się: 
A. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jednocześnie jego kopię 

zamawiającemu, 
B. bezpośrednio do Krajowej Izby Odwoławczej, 
C. do Krajowej Izby Odwoławczej za pośrednictwem zamawiającego. 
 

129. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, od wyroku sądu powszechnego wydanego  
w sprawie skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, skarga kasacyjna przysługuje: 
A. wyłącznie zamawiającemu, 
B. Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,  
C. tylko wykonawcy, jeżeli wartość zamówień oraz konkursów przekracza kwoty określone 

w stosownych przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. 
 

130. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza 
uwzględniając odwołanie, może: 
A. nakazać zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego, 
B. unieważnić umowę zawartą z naruszeniem przepisów ustawy, 
C. nakazać unieważnienie czynności zamawiającego. 
 

131. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, skargę na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej wnosi się do: 
A. sądu rejonowego  w Warszawie,  
B. sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, 
C. sądu okręgowego właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy 

wnoszącego skargę.  
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132. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia, za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy ponoszą odpowiedzialność:  
A. w częściach równych, 
B. stosownie do postanowień umowy o wspólnym działaniu, 
C. solidarną. 
 

133. Zgodnie z ustawą o przedsiębiorstwach państwowych, dyrektora przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej, dla którego organem założycielskim jest wojewoda i którego 
działalność wykracza poza obszar województwa, powołuje: 
A. rada pracownicza za zgodą wojewody, 
B. wojewoda po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej, 
C. wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działalności 

przedsiębiorstwa. 
 

134. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, przedsiębiorstwa państwowe  
oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 
państwa: 
A. nigdy nie mogą być prywatyzowane, 
B. mogą być prywatyzowane za zgodą Rady Ministrów, 
C. mogą być prywatyzowane wyłącznie za zgodą Sejmu wyrażoną na wniosek ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa. 
 

135. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, dniem komercjalizacji 
przedsiębiorstwa państwowego jest: 
A. pierwszy dzień miesiąca przypadającego po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców, 
B. zawsze dzień wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców, 
C. dzień zgłoszenia do sądu rejestrowego wniosku o wpisanie spółki do rejestru 

przedsiębiorców.  
 

136. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, przejęcie w wyniku prywatyzacji 
bezpośredniej zobowiązań przedsiębiorstwa państwowego, powstałych przy 
prowadzeniu przedsiębiorstwa: 
A. nie wymaga zgody wierzycieli, 
B. wymaga zgody wierzycieli, 
C. wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 
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137. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, czynność prawna dokonana przez spółkę 
kapitałową bez zgody właściwego organu tej spółki, wymaganej wyłącznie przez umowę 
spółki jest: 
A. ważna,  
B. nieważna,  
C. ważna pod warunkiem jej potwierdzenia przez właściwy organ spółki w terminie jednego 

miesiąca od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. 
 

138. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w czasie trwania spółki jawnej, wierzyciel 
osobisty wspólnika tej spółki może uzyskać zajęcie: 
A. całego majątku spółki, 
B. ogółu praw przyznanych wspólnikowi spółki, 
C. tylko tych praw służących wspólnikowi z tytułu udziału w spółce, którymi wspólnikowi 

wolno rozporządzać. 
 

139. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, odwołanemu członkowi zarządu spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będącemu jej wspólnikiem, legitymacja  
do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały 
wspólników sprzecznej z ustawą: 
A. przysługuje,  
B. nie przysługuje, 
C. przysługuje wyłącznie po wykazaniu interesu prawnego.  
 

140. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, odpowiedzialność osób, które działały 
w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, ustaje wobec spółki 
z chwilą: 
A. dokonania wpisu spółki w rejestrze, 
B. zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności spółki za pierwszy rok obrotowy, 
C. zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników. 
 

141. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w przypadku podziału spółki kapitałowej przez 
wydzielenie i przeniesienia na istniejącą spółkę części majątku spółki dzielonej, 
wydzielenie następuje w dniu: 
A. wpisu do rejestru wzmianki o podjęciu uchwały o podziale spółki, 
B. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, 
C. wykreślenia spółki dzielonej z rejestru. 
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142. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, osoby działające za spółkę przekształcaną  
ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone zawinionym działaniem lub zaniechaniem, 
sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy lub statutu spółki:  
A. wyłącznie wobec spółki, 
B. tylko wobec tych wspólników, którzy głosowali przeciwko uchwale zatwierdzającej 

przekształcenie, a po jej powzięciu zażądali zaprotokołowania sprzeciwu, 
C. solidarną wobec spółki, wspólników oraz osób trzecich. 
 

143. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli ustawa lub decyzja o udzieleniu koncesji 
nie stanowi inaczej, koncesje udzielone spółce przejmowanej (nie będącej instytucją 
finansową) na spółkę przejmującą:  
A. przechodzą, 
B. nie przechodzą, 
C. nie przechodzą, jeżeli organ koncesyjny złoży sprzeciw w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

połączenia.  
 

144. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku przekształcenia spółki 
kapitałowej, oświadczenie wezwanego wspólnika o uczestnictwie w spółce 
przekształconej, z wyłączeniem wspólników, którzy złożyli takie oświadczenia w dniu 
powzięcia uchwały, wymaga formy: 
A. pisemnej pod rygorem nieważności, 
B. pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, 
C. aktu notarialnego. 
 

145. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dobrowolne umorzenie akcji może być dokonane: 
A. wielokrotnie w ciągu roku obrotowego, w zależności od potrzeb spółki, 
B. dwukrotnie w roku obrotowym, 
C. nie częściej niż raz w roku obrotowym. 
 

146. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, akcjonariuszom spółki akcyjnej: 
A. wolno pobierać odsetki od wniesionych wkładów w wysokości ustalonej w statucie, 
B. wolno pobierać odsetki od wniesionych wkładów w wysokości ustawowej, 
C. nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów. 
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147. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zarząd spółki akcyjnej obowiązany jest 
niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego 
istnienia spółki, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą: 
A. sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną piątą kapitału zakładowego, 
B. sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, 
C. o jedną piątą kapitał zakładowy. 
 

148. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce akcyjnej podwyższenie kapitału 
zakładowego, które nie ma charakteru warunkowego, następuje z chwilą: 
A. podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez walne zgromadzenie, 
B. zgłoszenia do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd spółki, 
C. wpisania do rejestru. 
 

149. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku zbycia udziału lub jego części  
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, za niespełnione świadczenia należne spółce 
ze zbytego udziału lub zbytej części udziału, odpowiada wobec spółki: 
A. wyłącznie nabywca, 
B. wyłącznie zbywca, 
C. nabywca solidarnie ze zbywcą. 
 

150. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 
A. odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wniesionych udziałów, 
B. odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości kapitału zakładowego spółki, 
C. nie odpowiadają za zobowiązania spółki. 
 

151. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli umowa spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością stanowi, że wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas 
wszystkie udziały w kapitale zakładowym:  
A. powinny być równe i są niepodzielne, 
B. powinny być równe i mogą być podzielne, 
C. nie muszą być równe i mogą być podzielne. 
 

152. Zgodnie z Kodeksem pracy, indywidualny rozkład czasu pracy pracownika w ramach 
systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty, może ustalić: 
A. pracodawca bez wniosku pracownika w porozumieniu z zakładową organizacją 

związkową reprezentującą pracownika, 
B. pracodawca na pisemny wniosek pracownika, 
C. pracownik w pisemnej informacji dla pracodawcy, pod warunkiem, że pracodawca  

nie złoży sprzeciwu w terminie 7 dni od doręczenia mu informacji. 
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153. Zgodnie z Kodeksem pracy, w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik: 
A. jest obowiązany wykorzystać jedynie urlop wypoczynkowy zaległy, nawet jeśli 

pracodawca nie udzieli mu w tym czasie urlopu wypoczynkowego, 
B. nie jest obowiązany wykorzystać przysługującego urlopu wypoczynkowego, nawet gdy 

pracodawca udzieli mu urlopu wypoczynkowego w tym okresie, 
C. jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym 

okresie pracodawca udzieli mu urlopu. 
 

154. Zgodnie z Kodeksem pracy, w terminie dwóch miesięcy od przejścia zakładu pracy  
lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia rozwiązać 
stosunek pracy, za uprzedzeniem: 
A. trzydniowym, 
B. siedmiodniowym, 
C. czternastodniowym. 
 

155. Zgodnie z Kodeksem pracy, przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę przez 
pracodawcę powinna być wskazana w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu:  
A. umowy o pracę zawartej na czas nie określony, 
B. każdej umowy o pracę,  
C. umowy o pracę zawartej na czas określony, krótszy niż 6 miesięcy. 
 

156. Zgodnie z Kodeksem pracy, umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy: 
A. powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, 
B. powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych, 
C. może być zawarta w dowolnej formie. 
 

157. Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli zastosowanie kary porządkowej nagany nastąpiło 
z naruszeniem przepisów prawa, pracownik który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni 
od dnia zawiadomienia go o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o: 
A. unieważnienie zastosowanej wobec niego kary, 
B. uchylenie zastosowanej wobec niego kary, 
C. uznanie zastosowanej wobec niego kary za niebyłą. 
 

158. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicę w ciąży wolno za jej zgodą: 
A. delegować poza stałe miejsce pracy, 
B. zatrudniać w porze nocnej, 
C. zatrudniać w godzinach nadliczbowych. 
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159. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione,  
przy pierwszym porodzie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 
A. 18 tygodni, 
B. 20 tygodni,  
C. 28 tygodni. 
 

160. Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli przeniesienie do innej pracy pracownika, u którego 
stwierdzono objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej powoduje 
obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres 
nie przekraczający: 
A. 6 miesięcy, 
B. 9 miesięcy, 
C. 12 miesięcy. 
 

161. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik, któremu powierzono narzędzia z obowiązkiem 
zwrotu albo do wyliczenia się, odpowiada za zawinioną szkodę powstałą w tym mieniu: 
A. do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, 
B. w wysokości wynagrodzenia przysługującego mu za okres wypowiedzenia, 
C. w pełnej wysokości. 
 

162. Na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa, z wyjątkiem przypadków, w których ubezpieczony jest 
uprawniony do zasiłku w wysokości 100%, miesięczny zasiłek chorobowy za okres 
pobytu w szpitalu, liczony od podstawy wymiaru zasiłku, wynosi: 
A. 70% podstawy wymiaru zasiłku, 
B. 75% podstawy wymiaru zasiłku, 
C. 80% podstawy wymiaru zasiłku. 
 

163. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, okres 
przechowywania przez płatnika składek dowodów, na podstawie których następuje 
ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty wynosi: 
A. 20 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika, 
B. 30 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika, 
C. 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika. 
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164. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, za zbiorowy wypadek przy pracy (przy spełnieniu pozostałych warunków) 
uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej: 
A. dwie osoby, 
B. trzy osoby, 
C. cztery osoby. 
 

165. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  
od orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, osobie 
zainteresowanej: 
A. przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia odwołanie  

do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej Oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

B. przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia sprzeciw do komisji 
lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

C. nie przysługuje środek odwoławczy. 
 

166. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, nie jest świadczeniem rodzinnym: 
A. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 
B. świadczenie pielęgnacyjne, 
C. renta rodzinna. 
 

167. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zawarcie małżeństwa pomiędzy 
powinowatymi w linii prostej: 
A. nigdy nie jest dopuszczalne, 
B. zawsze jest dopuszczane, 
C. jest dopuszczalne, jeżeli z ważnych powodów sąd na nie zezwoli. 
 

168. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, z małżeństwa wynika stosunek 
powinowactwa między: 
A. mężem a żoną, 
B. małżonkiem a powinowatymi drugiego małżonka, 
C. małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. 
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169. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rozwiązanie stosunku przysposobienia 
jest dopuszczalne: 
A. po śmierci przysposobionego, 
B. po śmierci przysposabiającego, jeżeli śmierć nastąpiła po wszczęciu sprawy o rozwiązanie 

stosunku przysposobienia, 
C. gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na przysposobienie 

bez wskazania osoby przysposabiającego. 
 

170. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, na spadkobierców zobowiązanego, 
obowiązek alimentacyjny: 
A. nie przechodzi, 
B. przechodzi, 
C. przechodzi na tych spadkobierców, którzy przyjęli spadek wprost. 
 

171. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd opiekuńczy może zezwolić  
na zawarcie małżeństwa: 
A. mężczyźnie, który ukończył lat 16, ale nie ukończył lat 18, 
B. kobiecie, która ukończyła lat 16, ale nie ukończyła lat 18, 
C. mężczyźnie, który ukończył lat 18, ale nie ukończył lat 21. 
 

172. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, z powodu pokrewieństwa między 
małżonkami unieważnienia małżeństwa: 
A. mogą żądać wyłącznie małżonkowie, 
B. może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny, 
C. nie można żądać, jeżeli kobieta zaszła w ciążę. 
 

173. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do majątku wspólnego małżonków, 
którzy nie zawarli małżeńskiej umowy majątkowej, należą: 
A. dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, 
B. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę każdego z małżonków, 
C. wierzytelności z tytułu działalności zarobkowej każdego z małżonków. 
 

174. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, za zobowiązania zaciągnięte przez jednego 
z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny: 
A. odpowiedzialność solidarną, obejmującą zarówno majątek wspólny, jak i majątki osobiste, 

ponoszą oboje małżonkowie, 
B. odpowiedzialność ponosi wyłącznie małżonek, który zaciągnął zobowiązanie, 
C. odpowiedzialność ograniczoną wyłącznie do majątku wspólnego ponoszą oboje małżonkowie. 
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175. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, nie można przez umowę majątkową 
małżeńską rozszerzyć wspólności na: 
A. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, 
B. wymagalne wierzytelności o wynagrodzenie za pracę każdego z małżonków, 
C. niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę każdego z małżonków. 
 

176. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, orzekając rozwód sąd zaniecha 
orzekania o winie, jeżeli: 
A. żąda tego tylko ten małżonek, który nie ponosi winy za powstanie rozkładu pożycia 

małżeńskiego, 
B. nie żąda tego żaden z małżonków, ale przemawia za tym dobro dziecka,  
C. żądają tego zgodnie oboje małżonkowie, niezależnie od tego, który z nich faktycznie 

ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. 
 

177. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, mąż matki może wytoczyć powództwo  
o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu: 
A. sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, 
B. roku od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, 
C. dwóch lat od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. 
 

178. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, żądanie unieważnienia uznania dziecka 
przez mężczyznę z powodu wady jego oświadczenia woli:  
A. zawsze jest wyłączone, 
B. jest dopuszczalne w ciągu roku od daty uznania,  
C. jest dopuszczalne w ciągu dwóch lat od daty uznania. 
 

179. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, przysposobienie następuje przez: 
A. oświadczenie przysposabiającego złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, 
B. oświadczenie przysposabiającego złożone przed notariuszem, 
C. orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego. 
 

180. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny obciąża: 
A. wstępnych przed zstępnymi, 
B. wstępnych przed rodzeństwem, 
C. rodzeństwo przed zstępnymi. 
 
 
 
 



EGZAMIN  KONKURSOWY  DLA  KANDYDATÓW  NA  APLIKANTÓW  RADCOWSKICH 

 
33

181. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, gdy małoletni osiągnie pełnoletność: 
A. ustanowiona opieka ustaje z mocy prawa, 
B. sąd opiekuńczy z urzędu zwalnia opiekuna z obowiązku sprawowania opieki, 
C. sąd opiekuńczy na wniosek opiekuna zwalania go z obowiązku sprawowania opieki. 
 

182. Zgodnie z zasadą zawartą w Kodeksie postępowania administracyjnego, jeżeli strona 
ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się: 
A. stronie i ustanowionemu pełnomocnikowi, 
B. pełnomocnikowi, 
C. stronie. 
 

183. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, przesłanką przywrócenia 
uchybionego terminu jest uprawdopodobnienie przez zainteresowanego, że: 
A. uchybienie nastąpiło bez jego winy, 
B. przywrócenie terminu jest uzasadnione ważnym interesem publicznym, 
C. przywrócenie terminu jest uzasadnione ważnym interesem strony. 
 

184. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, datą wszczęcia postępowania  
na żądanie strony, które nie zostało wniesione drogą elektroniczną jest: 
A. data wydania postanowienia o wszczęciu postępowania, 
B. dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej, 
C. dzień nadania żądania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. 
 

185. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli organ administracji 
publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie 
przekazuje je do organu właściwego. Przekazanie sprawy do organu właściwego następuje 
w drodze: 
A. postanowienia, na które służy zażalenie, 
B. postanowienia, na które nie służy zażalenie, 
C. pisma przewodniego. 
 

186. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, ugoda w postępowaniu 
administracyjnym zawarta przed organem pierwszej instancji, staje się wykonalna  
z dniem: 
A. podpisania jej przez strony i pracownika organu administracji publicznej, upoważnionego 

do sporządzenia ugody, 
B. wydania postanowienia o jej zatwierdzeniu przez organ administracji publicznej,  

przed którym została zawarta, 
C. w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne. 
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187. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wniesienie odwołania  
z uchybieniem terminu skutkuje wydaniem przez organ odwoławczy: 
A. postanowienia o odrzuceniu odwołania, 
B. postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, 
C. decyzji o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania. 
 

188. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ odwoławczy nie może 
wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja: 
A. rażąco narusza interes społeczny, 
B. narusza uzasadniony interes strony, 
C. jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego. 
 

189. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku, gdy Trybunał 
Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową 
międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja, 
wznowienie postępowania następuje: 
A. tylko z urzędu, 
B. z urzędu lub na żądanie strony, 
C. tylko na żądanie strony. 
 

190. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej 
stwierdza nieważność decyzji, która:  
A. wydana została przez pracownika, który podlega wyłączeniu, 
B. wydana została w postępowaniu, w którym strona bez własnej winy nie brała udziału, 
C. w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą. 
 

191. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, prokuratorowi służy prawo 
zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania 
w celu: 
A. usunięcia stanu niezgodnego z prawem, 
B. ochrony ważnego interesu strony, 
C. ochrony ważnego interesu społecznego. 
 

192. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, na postanowienie o odmowie wydania 
zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie: 
A. służy zażalenie, 
B. nie służy zażalenie, 
C. służy skarga bezpośrednio do sądu administracyjnego. 
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193. Zgodnie z Ordynacją podatkową, wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu 
następuje:  
A. w formie postanowienia, 
B. w formie zawiadomienia, 
C. bez zachowania formy procesowej z chwilą dokonania pierwszej czynności w sprawie. 
 

194. W rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, księgi podatkowe nie stanowią dowodu 
tego, co wynika z zawartych w nich zapisów, jeżeli są prowadzone: 
A. nierzetelnie i w sposób niewadliwy, 
B. rzetelnie i w sposób niewadliwy, 
C. rzetelnie i w sposób wadliwy, jeżeli wady nie mają istotnego znaczenia dla sprawy. 
 

195. Zgodnie z Ordynacją podatkową, jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku 
postępowania wynikają wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego 
lub prawa, z którym związane są skutki podatkowe, o ustalenie istnienia lub nieistnienia 
tego stosunku prawnego lub prawa do sądu powszechnego występuje: 
A. podatnik, 
B. kontrahent podatnika, 
C. organ podatkowy. 
 

196. Zgodnie z Ordynacją podatkową, rozprawa w postępowaniu podatkowym: 
A. odbywa się przed organem podatkowym pierwszej instancji, 
B. odbywa się przed organem odwoławczym, 
C. nie jest dopuszczalna ani przed organem pierwszej instancji, ani przed organem 

odwoławczym. 
 

197. Ordynacja podatkowa definiuje „podatek” jako: 
A. publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne  

na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy 
podatkowej, 

B. wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego 
świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych 
ustawach, 

C. wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz 
Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie 
oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. 
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198. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego 
(interpretację indywidualną) na pisemny wniosek zainteresowanego, w jego 
indywidualnej sprawie wydaje: 
A. naczelnik urzędu skarbowego, 
B. dyrektor urzędu kontroli skarbowej,  
C. minister właściwy do spraw finansów publicznych. 
 

199. Zgodnie z Ordynacją podatkową, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem  
za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W przypadku małżonków 
pozostających w ustawowej wspólności majątkowej, odpowiedzialność ta obejmuje: 
A. majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka, 
B. wyłącznie majątek wspólny podatnika i jego małżonka, 
C. majątek wspólny podatnika i jego małżonka oraz majątek odrębny podatnika i majątek 

odrębny jego małżonka. 
 

200. Zgodnie z Ordynacją podatkową, termin płatności podatku wynikającego z decyzji 
ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego wynosi 14 dni od dnia: 
A. doręczenia tej decyzji, 
B. wydania tej decyzji, 
C. wydania decyzji ostatecznej. 
 

201. Zgodnie z Ordynacją podatkową, zobowiązanie podatkowe nie wygasa wskutek: 
A. odroczenia terminu płatności, 
B. zaniechania poboru, 
C. umorzenia zaległości. 
 

202. Zgodnie z Ordynacją podatkową, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku  
od towarów i usług nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została 
doręczona po upływie: 
A. 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, 
B. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, 
C. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 
 

203. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, zwrot nadwyżki podatku naliczonego 
nad należnym w podatku od towarów i usług następuje: 
A. na dowolny rachunek bankowy wskazany przez podatnika, 
B. w kasie właściwego urzędu skarbowego, 
C. wyłącznie na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju 

wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym. 
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204.  Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega: 
A. umowa użyczenia, 
B. ustanowienie odpłatnego użytkowania, 
C. umowa sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym. 
 

205. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ciąży: 
A. na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, 
B. na spadkodawcy lub darczyńcy, 
C. solidarnie na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych oraz spadkodawcy  

lub darczyńcy. 
 

206. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, maksymalną stawkę opłaty 
targowej, będącej opłatą lokalną, określa: 
A. ustawa, 
B. uchwała rady gminy, 
C. wójt (burmistrz, prezydent) zarządzeniem. 
 

207. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu 
postępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkiego inspektora nadzoru 
budowlanego jest: 
A. wojewoda, 
B. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
C. minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 
 

208. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organ egzekucyjny 
bada z urzędu: 
A. dopuszczalność egzekucji administracyjnej, 
B. zasadność obowiązku objętego tytułem wykonawczym, 
C. wymagalność obowiązku objętego tytułem wykonawczym. 
 

209. Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności 
egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora, zobowiązanemu przysługuje: 
A. skarga, 
B. zażalenie, 
C. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 
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210. Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej, prawo do uzyskania patentu  
na wynalazek jest: 
A. niezbywalne, 
B. zbywalne i podlega dziedziczeniu, 
C. zbywalne i nie podlega dziedziczeniu. 
 

211. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, giełda papierów wartościowych 
może być prowadzona wyłącznie przez: 
A. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
B. spółkę akcyjną, 
C. Skarb Państwa. 
 

212. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, o ustroju gminy stanowi: 
A. jej statut,  
B. rozporządzenie ministra właściwego do spraw administracji,  
C. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. 
 

213. Zgodnie z ustawą Prawo pocztowe, organem właściwym do wydawania zezwoleń  
na wykonywanie działalności pocztowej jest: 
A. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
B. wojewoda, 
C. minister właściwy do spraw łączności. 
 

214. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłem dochodów 
własnych gminy są wpływy z podatku: 
A. od gier, 
B. tonażowego, 
C. dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. 
 

215. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, odmowa udostępnienia informacji 
publicznej przez organ władzy publicznej następuje w drodze: 
A. zarządzenia, 
B. postanowienia, 
C. decyzji. 
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216. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwała rady 
gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż: 
A. po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, 
B. po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, 
C. po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. 
 

217. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustanowienie przez właściwy organ 
jednostki samorządu terytorialnego trwałego zarządu na rzecz samorządowej jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej następuje w formie: 
A. umowy, 
B. decyzji, 
C. uchwały. 
 

218. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, utworzenie publicznej uczelni 
akademickiej, jej likwidacja, zmiana nazwy oraz połączenie z inną uczelnią publiczną 
następuje w drodze: 
A. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, 
B. rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 
C. ustawy. 
 

219. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, organem właściwym w sprawach  
o wydanie decyzji w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości w pierwszej instancji jest: 
A. wójt (burmistrz, prezydent), 
B. starosta, 
C. wojewoda. 
 

220. Zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską, w skład Trybunału 
Sprawiedliwości wchodzi:  
A. jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego, 
B. dwóch sędziów z każdego Państwa Członkowskiego, 
C. piętnastu sędziów. 
 

221. Zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską, Trybunał 
Sprawiedliwości jest wspomagany przez: 
A. ośmiu rzeczników generalnych, 
B. dziesięciu rzeczników generalnych, 
C. dwunastu rzeczników generalnych. 
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222. Zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską, wiążącymi Państwa 
Członkowskie aktami prawa wspólnotowego są: 
A. rozporządzenia, 
B. opinie, 
C. zalecenia. 
 

223. Zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską, przedstawiciele  
do Parlamentu Europejskiego narodów państw należących do Wspólnoty wybierani są:  
A. w powszechnych wyborach bezpośrednich, 
B. w wyborach pośrednich, 
C. przez poszczególne parlamenty państw należących do Wspólnoty. 
 

224. Zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
rozporządzenia publikowane są w: 
A. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
B. Biuletynie Unii Europejskiej, 
C. Biuletynie Urzędowym Unii Europejskiej. 
 

225. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, do pełnienia urzędu  
na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego może być powołany ten, 
kto ukończył: 
A. 29 lat życia, 
B. 30 lat życia, 
C. 35 lat życia. 
 

226. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, tworzy i znosi 
wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala ich siedziby i obszar właściwości  
na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego:  
A. Minister Sprawiedliwości, 
B. Prezes Rady Ministrów, 
C. Prezydent Rzeczypospolitej. 

 
227. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, regulamin wewnętrznego 

urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego: 
A. ustala zarządzeniem Prezydent Rzeczypospolitej, 
B. uchwala Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
C. ustala rozporządzeniem Minister Sprawiedliwości. 
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228. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, kadencja kolegium sądu 
apelacyjnego trwa: 
A. dwa lata, 
B. trzy lata, 
C. cztery lata. 
 

229. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zastępcę rzecznika 
dyscyplinarnego w sądzie okręgowym wybiera: 
A. prezes sądu okręgowego, 
B. kolegium sądu okręgowego, 
C. zgromadzenie ogólne sędziów okręgu. 

 
230. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, jeżeli sędzia ubiega się 

o mandat posła albo senatora, albo radnego na czas kampanii wyborczej: 
A. udziela się mu urlopu wypoczynkowego,  
B. udziela się mu urlopu bezpłatnego, 
C. musi zrzec się swojego stanowiska. 
 

231. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, sądem dyscyplinarnym  
w sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych w pierwszej instancji jest: 
A. sąd okręgowy, 
B. sąd apelacyjny, 
C. Sąd Najwyższy. 
 

232. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, stosunek służbowy sędziego Sądu Najwyższego 
nawiązuje się: 
A. po doręczeniu mu aktu mianowania, 
B. po doręczeniu mu aktu powołania, 
C. z chwilą objęcia stanowiska. 
 

233. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  
jest powoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej na kadencję: 
A. pięcioletnią, 
B. sześcioletnią, 
C. siedmioletnią. 
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234. Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, na stanowisko sędziego sądu 
okręgowego może być powołany radca prawny, który poza spełnieniem pozostałych 
wymogów ustawowych, wykonywał zawód radcy prawnego przez okres co najmniej:  
A. trzech lat,  
B. pięciu lat, 
C. sześciu lat. 
 

235. W sprawach nieuregulowanych w ustawie – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,  
do wojewódzkich sądów administracyjnych stosuje się odpowiednio przepisy: 
A. o ustroju sądów powszechnych, 
B. o Sądzie Najwyższym, 
C. o Trybunale Konstytucyjnym. 
 

236. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, uchwałę o trwałej niezdolności radcy prawnego 
do wykonywania zawodu może podjąć: 
A. rada okręgowej izby radców prawnych na wniosek Prezesa Krajowej Rady Radców 

Prawnych lub dziekana rady okręgowej izby radców prawnych, 
B. Krajowa Rada Radców Prawnych na wniosek Ministra Sprawiedliwości, 
C. Krajowa Rada Radców Prawnych na wniosek dziekana rady okręgowej izby radców 

prawnych. 
 

237. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, od uchwały rady okręgowej izby radców 
prawnych w sprawie wpisu na listę radców prawnych służy odwołanie do: 
A. Krajowej Rady Radców Prawnych, 
B. Ministra Sprawiedliwości, 
C. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. 
 

238. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, aplikant radcowski upoważniony  
do zastępowania radcy prawnego może: 
A. sporządzać opinie prawne, 
B. udzielać porad prawnych, 
C. zastępować radcę prawnego przed organami ścigania. 
 
 
 
 
 
 



EGZAMIN  KONKURSOWY  DLA  KANDYDATÓW  NA  APLIKANTÓW  RADCOWSKICH 

 
43

239. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia 
egzaminu radcowskiego nie stosuje się do osób ubiegających się o wpis na listę radców 
prawnych, które: 
A. co najmniej przez pięć lat wykonywały zawód komornika, 
B. co najmniej przez dwa lata zajmowały stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa, 
C. są doktorami habilitowanymi nauk prawnych. 
 

240. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, organem samorządu radców prawnych nie jest: 
A. Wyższa Komisja Rewizyjna, 
B. Główny Rzecznik Dyscyplinarny, 
C. Wyższy Sąd Dyscyplinarny. 
 

241. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, organy samorządu radców prawnych przesyłają 
Ministrowi Sprawiedliwości odpis: 
A. każdej uchwały, 
B. wyłącznie uchwały dotyczącej wpisu bądź odmowy wpisu na listę radców prawnych 

i aplikantów radcowskich, 
C. wyłącznie uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych. 
 

242. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, tę samą funkcję w organach samorządu radców 
prawnych można sprawować: 
A. wyłącznie przez jedną kadencję, 
B. przez dwie następujące po sobie kadencje, 
C. przez trzy następujące po sobie kadencje. 
 

243. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, tworzenie okręgowych izb radców prawnych 
należy do: 
A. Ministra Sprawiedliwości, 
B. Krajowej Rady Radców Prawnych, 
C. Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. 
 

244. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, w zgromadzeniu okręgowej izby radców 
prawnych aplikanci radcowscy należący do tej izby: 
A. nie uczestniczą, 
B. uczestniczą z prawem głosu wyłącznie przy podejmowaniu uchwał w sprawach 

dotyczących aplikacji radcowskiej, 
C. uczestniczą bez prawa głosu. 
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245. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, kara dyscyplinarna pozbawienia prawa  
do wykonywania zawodu radcy prawnego pociąga za sobą skreślenie z listy radców 
prawnych: 
A. bez prawa ubiegania się o ponowny wpis, 
B. z zachowaniem prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę radców prawnych  

po upływie pięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o skreśleniu z listy, 
C. z zachowaniem prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę radców prawnych  

po upływie dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o skreśleniu z listy  
i jedynie ze względu na szczególne okoliczności. 

 
246. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, postępowanie dyscyplinarne przeciwko radcy 

prawnemu nie może być wszczęte:  
A. z urzędu przez sąd dyscyplinarny,  
B. na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, 
C. na wniosek Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. 
 

247. Zgodnie z ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli, Najwyższa Izba Kontroli jest: 
A. centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach kontroli państwowej, 
B. terenowym organem wykonującym zadania z zakresu kontroli państwowej, 
C. naczelnym organem kontroli państwowej. 
 

248. Zgodnie z ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli, wobec mianowanych pracowników NIK 
może być orzeczona kara dyscyplinarna: 
A. nagany, 
B. grzywny, 
C. przeniesienia na równorzędne stanowisko służbowe do innej delegatury Najwyższej Izby 

Kontroli na okres do lat dwóch,  
 

249. Zgodnie z Kodeksem etyki radcy prawnego, uchwalonym przez VIII Krajowy Zjazd 
Radców Prawnych, ustalone w umowie z klientem wynagrodzenie radcy prawnego  
za prowadzenie sprawy, może przewidywać honorarium: 
A. ustalone wyłącznie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku, 
B. dodatkowe, za pomyślny wynik sprawy, 
C. wyłącznie w granicach stawek opłat określonych w rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości. 
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250. Zgodnie z Kodeksem etyki radcy prawnego, uchwalonym przez VIII Krajowy Zjazd 
Radców Prawnych, informowanie przez radcę prawnego o uczestnictwie w rankingach 
prawniczych i informowanie o zajętych w nich miejscach: 
A. nigdy nie jest dopuszczalne, 
B. jest dozwolone, jeżeli rankingi są prowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą 

właściwego organu samorządu radców prawnych, 
C. jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy na udział w rankingu radca prawny uzyskał zgodę 

rady właściwej okręgowej izby radców prawnych.  


