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Pouczenie: 

 

1. Praca jest kodowana. Numer kodu zdający wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej 

stronie testu egzaminacyjnego i na każdej stronie karty odpowiedzi w wyznaczonych 

miejscach.  

2. Każdy zdający otrzymuje: 

1) jeden egzemplarz testu egzaminacyjnego, zawarty na 29 stronach,  

2) jeden egzemplarz karty odpowiedzi, zawarty na 4 stronach.  

3. Przed przystąpieniem do rozwiązania testu należy sprawdzić, czy zawiera on wszystkie 

kolejno ponumerowane strony od 1 do 29 oraz, czy karta odpowiedzi zawiera 4 strony. 

W przypadku braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić 

Komisję Egzaminacyjną. 

4. Test składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawiera po 

3 propozycje odpowiedzi. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi 

znakiem „X” jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C). Prawidłowa jest 

odpowiedź, która w połączeniu z treścią pytania tworzy zdanie prawdziwe. Na każde 

pytanie testowe tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Niedopuszczalne jest 

dokonywanie dodatkowych założeń, wykraczających poza treść pytania. 

5. Odpowiedzi prawidłowe należy zaznaczać wyłącznie na karcie odpowiedzi. Odpowiedzi 

zaznaczone na teście nie będą podlegały ocenie.  

6. Niedozwolona jest zmiana zakreślonej odpowiedzi.  

7. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi, żadna z odpowiedzi nie podlega 

zaliczeniu jako prawidłowa. 

8. Za każdą prawidłową odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. 

 Za pozytywny wynik z części testowej uznaje się uzyskanie co najmniej 75 pkt. 

9. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu  

3 października 2016 r. 

10. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut. 
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1. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, nie można ogłosić upadłości: 

A. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących 

działalności gospodarczej; 

B. wspólników spółki partnerskiej; 

C. funduszy inwestycyjnych. 

 

2. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, domniemywa się, że dłużnik utracił 

zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli 

opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza: 

A. dwa tygodnie; 

B. trzydzieści dni; 

C. trzy miesiące. 

 

3. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wniosek o ogłoszenie upadłości  

w stosunku do dłużnika, wobec którego na podstawie Kodeksu postępowania 

cywilnego prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez 

sprzedaż przedsiębiorstwa, może zgłosić również: 

A. zarządca ustanowiony w tym postępowaniu; 

B. organ prowadzący postępowanie egzekucyjne; 

C. organ prowadzący rejestr, do którego wpisany jest dłużnik prowadzący to 

przedsiębiorstwo. 

 

4. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, dłużnik będący przedsiębiorcą jest 

obowiązany zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości, nie później niż  

w terminie: 

A. dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości;  

B. trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości; 

C. dwóch miesięcy od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. 
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5. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, o wynagrodzeniu tymczasowego 

nadzorcy sądowego i zwrocie wydatków koniecznych poniesionych w związku  

z pełnieniem funkcji orzeka sąd upadłościowy: 

A. z urzędu, w terminie tygodnia od dnia wydania postanowienia w przedmiocie 

ogłoszenia upadłości; 

B. na wniosek tymczasowego nadzorcy sądowego złożony w terminie tygodnia  

od dnia powiadomienia o odwołaniu lub od dnia wygaśnięcia funkcji; 

C. na wniosek tymczasowego nadzorcy sądowego złożony w terminie dwóch tygodni  

od dnia powiadomienia o odwołaniu lub od dnia wygaśnięcia funkcji. 

 

6. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości 

zobowiązania z umowy wzajemnej zawartej przez upadłego nie zostały wykonane 

w całości lub części, syndyk może, o ile przepisy tej ustawy nie stanowią inaczej:  

A. za zgodą sędziego-komisarza, wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać  

od drugiej strony spełnienia świadczenia wzajemnego lub od umowy odstąpić  

ze skutkiem na dzień ogłoszenia upadłości; 

B. za zgodą sądu, wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od drugiej strony 

spełnienia świadczenia wzajemnego lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem na 

dzień ogłoszenia upadłości; 

C. za zgodą rady wierzycieli, wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od drugiej 

strony spełnienia świadczenia wzajemnego lub od umowy odstąpić ze skutkiem na 

dzień zawarcia umowy. 

 

7. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w przypadku uchylenia przez sąd 

upadłościowy postanowienia sędziego-komisarza na skutek rozpoznania zażalenia 

na to postanowienie i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania: 

A. sąd niezwłocznie odwołuje sędziego-komisarza i do czasu ponownego rozpoznania 

sprawy wyznacza w jego miejsce zastępcę sędziego-komisarza; 

B. sędzia-komisarz jest wyłączony od ponownego rozpoznawania tej sprawy; 

C. sędzia-komisarz nie jest wyłączony od ponownego rozpoznawania tej sprawy, 

chyba że postanowienie zostało uchylone wskutek stwierdzenia nieważności. 
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8. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, na postanowienie w przedmiocie 

ustalenia wynagrodzenia wstępnego syndyka: 

A. zażalenie nie przysługuje; 

B. zażalenie przysługuje wyłącznie upadłemu i syndykowi; 

C. zażalenie przysługuje wyłącznie syndykowi i wierzycielom posiadającym 

wierzytelności bezsporne lub stwierdzone tytułami egzekucyjnymi. 

 

9. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po ustaleniu wynagrodzenia wstępnego 

syndyka, zaliczkę na jego wynagrodzenie wypłaca się na podstawie: 

A. rachunku wystawionego przez syndyka; 

B. postanowienia sędziego-komisarza o przyznaniu zaliczki; 

C. prawomocnego postanowienia sądu o przyznaniu zaliczki. 

 

10. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zastępca syndyka, jeżeli jest 

ustanowiony, składa sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie 

rachunkowe z uzasadnieniem, w terminach wyznaczonych przez: 

A. syndyka; 

B. sędziego-komisarza; 

C. sąd. 

 

11. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe,   jeżeli w składzie organów spółki będącej 

syndykiem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie: 

A. sąd upadłościowy stwierdza wygaśnięcie funkcji syndyka; 

B. sędzia-komisarz ustanawia kuratora dla tej spółki; 

C. na wniosek sędziego-komisarza sąd powołuje zastępcę syndyka. 
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12. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, koszty badania ksiąg i dokumentów 

przedsiębiorstwa upadłego powstałe w wyniku wykonania uchwały rady 

wierzycieli o zbadaniu tych ksiąg i dokumentów: 

A. nie stanowią kosztów postępowania i nie obciążają masy upadłości; 

B. stanowią koszty postępowania i obciążają masę upadłości; 

C. stanowią koszty postępowania i obciążają masę upadłości, jeżeli zostały uznane 

przez zgromadzenie wierzycieli. 

 

13. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo 

akcjonariuszem spółki będącej upadłym, w zgłoszeniu wierzytelności należy podać, 

między innymi: 

A. ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj; 

B. wysokość kapitału zakładowego; 

C. informację, czy upadły jest spółką dominującą lub zależną. 

 

14.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wierzytelność za okres rozliczeniowy,  

w trakcie którego została ogłoszona upadłość, w szczególności z tytułu czynszu 

najmu lub dzierżawy, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne: 

A. podlega umieszczeniu na liście wierzytelności jako suma świadczeń za cały okres 

rozliczeniowy, pomniejszona o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% i za 

czas od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wymagalności każdego przyszłego 

świadczenia; 

B. ulega z mocy prawa proporcjonalnemu podziałowi na część traktowaną jak 

wierzytelność powstała przed dniem ogłoszenia upadłości oraz część traktowaną 

jak wierzytelność powstająca po dniu ogłoszenia upadłości; 

C. nie podlega umieszczeniu na liście wierzytelności. 
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15. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, na postanowienie sędziego-komisarza  

w przedmiocie sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na 

liście wierzytelności: 

A. zażalenie nie przysługuje; 

B. zażalenie przysługuje upadłemu, syndykowi oraz każdemu z wierzycieli; 

C. zażalenie przysługuje wyłącznie upadłemu i wierzycielowi mającemu 

wierzytelność bezsporną lub stwierdzoną tytułem egzekucyjnym. 

 

16. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, na podstawie spisu inwentarza i innych 

dokumentów upadłego oraz oszacowania, syndyk sporządza:    

A. preliminarz kosztów postępowania upadłościowego;    

B. sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości;   

C. sprawozdanie z czynności oraz sprawozdanie rachunkowe z uzasadnieniem.   

 

17. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w ramach sprzedaży dokonanej  

w postępowaniu upadłościowym, która ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, 

nabywca składników masy upadłości: 

A. odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego powstałe po ogłoszeniu 

upadłości, jeżeli wynikają z czynności dokonanych 6 miesięcy przed ogłoszeniem 

upadłości;  

B. odpowiada za zobowiązania podatkowe powstałe po ogłoszeniu upadłości  

do wysokości wartości nabytego mienia;   

C. nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego powstałe po ogłoszeniu 

upadłości. 

 

18. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli przemawiają za tym względy 

ekonomiczne, sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego może być poprzedzona umową 

dzierżawy: 

A. na czas nieokreślony z prawem potrącenia wartości uzyskanych pożytków;      

B. na czas nieokreślony z prawem zatrzymania;   

C. na czas określony z prawem pierwokupu.    
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19. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli w postępowaniu upadłościowym 

zaspokojeniu podlegają wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem, 

zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską, podziału 

ostatecznego funduszów masy upadłości:   

A. dokonuje się po podziale sumy uzyskanej ze zbycia przedmiotu obciążonego;    

B. nie dokonuje się;    

C. dokonuje się przed podziałem sumy uzyskanej ze zbycia przedmiotu obciążonego.  

 

20. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wierzytelność wierzyciela spadku 

przyjętego po ogłoszeniu upadłości, za którą masa upadłości odpowiada, umieszcza 

się w planie podziału funduszów masy upadłości:  

A. do wysokości wartości majątku spadkowego;   

B. w pełnej wysokości, bez względu na wartość majątku spadkowego;  

C. w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części wartości majątku spadkowego.  

 

21. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, z masy upadłości zaspokaja się  

w pierwszej kolejności: 

A. przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy;  

B. należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki dokonanej na rzecz 

upadłego, będącego spółką kapitałową, powstałe w okresie roku przed ogłoszeniem 

upadłości;  

C. koszty postępowania upadłościowego. 
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22. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w razie zaspokojenia wierzytelności 

wierzyciela osobistego upadłego, zabezpieczonej na mieniu upadłego hipoteką  

lub hipoteką morską, przed zbyciem przedmiotu obciążonego, w prawa wierzyciela 

wchodzi:  

A. osoba ujawniona w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym, której 

przysługuje w kolejności najwyższe pierwszeństwo, przy czym o pierwszeństwie 

rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki wpisu;   

B. upadły;   

C. osoba, na którą przeszło uprawnienie wierzyciela, jeżeli przejście to będzie 

wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo 

poświadczonym. 

 

23. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, podstawę do wykreślenia wpisów 

dotyczących upadłości w księdze wieczystej i rejestrach, stanowi, między innymi: 

A. prawomocne postanowienie sędziego – komisarza nakazujące wykreślenie takich 

wpisów;  

B. prawomocne postanowienie sądu upadłościowego o umorzeniu postępowania 

upadłościowego;   

C. prawomocne postanowienie sądu uchylające postanowienie o ogłoszeniu upadłości 

i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania.   

 

24. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdza zakończenie 

postępowania upadłościowego: 

A. w przypadku, gdy upadły nie wyda syndykowi całego majątku albo ksiąg, 

korespondencji oraz dokumentów dotyczących jego przedsiębiorstwa;  

B. po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a także wtedy, gdy w toku 

postępowania wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni; 

C. w razie niewykonywania przez upadłego obowiązków ustalonych w planie spłaty 

wierzycieli. 
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25. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, postępowanie o orzeczenie przez sąd 

upadłościowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 

oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika  

w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu, wszczyna się wyłącznie:   

A. z urzędu;   

B. na wniosek wierzyciela, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy 

przymusowego, syndyka, prokuratora oraz prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej;   

C. na wniosek wierzyciela, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy 

przymusowego, syndyka, prokuratora, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego.  

 

26. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli jurysdykcja sądu polskiego jest 

wyłączna, postępowanie upadłościowe ma charakter:  

A. ubocznego postępowania upadłościowego;    

B. głównego postępowania upadłościowego;   

C. wtórnego postępowania upadłościowego.         

 

27. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, o ogłoszeniu upadłości osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej, powiadamia się:  

A. właściwą izbę skarbową oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;    

B. właściwą izbę skarbową, właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

Komisję Nadzoru Finansowego;     

C. właściwą izbę skarbową, właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

Komisję Nadzoru Finansowego oraz Ministra Sprawiedliwości.     
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28. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wątpliwości co do 

tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy 

upadłości, rozstrzyga:   

A. sąd;   

B. sędzia - komisarz;   

C. syndyk.     

 

29. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, po wysłuchaniu 

upadłego, syndyka i wierzycieli, sąd ustala plan spłaty wierzycieli: 

A. niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, 

chyba że sędzia – komisarz wstrzyma likwidację masy upadłości;    

B. przed sporządzeniem ostatecznego planu podziału;     

C. po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku  

upadłego plan podziału nie został sporządzony – po zatwierdzeniu listy 

wierzytelności.  

  

30. Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, umarzając 

zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, tymczasowo 

pokrytymi kosztami postępowania sąd obciąża:  

A. upadłego;    

B. Skarb Państwa;     

C. wierzyciela, jeżeli ogłoszenie upadłości nastąpiło na jego wniosek.    
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31. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, przyspieszone postępowanie 

układowe umożliwia dłużnikowi:    

A. zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez 

dłużnika bez udziału sądu;   

B. zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności  

w uproszczonym trybie;   

C. zawarcie układu z pominięciem sporządzenia i zatwierdzenia spisu wierzytelności.    

 

32. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, sąd restrukturyzacyjny stwierdza 

wygaśnięcie funkcji nadzorcy sądowego albo zarządcy, między innymi,  

w przypadku:     

A. istotnego uchybienia albo braku poprawy w wykonywaniu obowiązków, mimo 

upomnienia;     

B. gdy w składzie organów spółki będącej nadzorcą sądowym albo zarządcą zachodzą 

braki uniemożliwiające jej działanie;    

C. gdy wniosek w tym przedmiocie złoży nadzorca sądowy albo zarządca.    

 

33. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, prawomocne postanowienie 

zobowiązujące zarządcę do zwrotu do masy sanacyjnej kwoty niezatwierdzonej  

poprzez odmowę uznania określonego wydatku wykazanego w sprawozdaniu 

rachunkowym, stanowi:     

A. tytuł egzekucyjny przeciwko zarządcy;    

B. warunek konieczny do wystąpienia przez dłużnika z powództwem o zapłatę 

przeciwko zarządcy;    

C. podstawę wypłaty ze Skarbu Państwa kwoty niezatwierdzonej.        

 

34. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, wynagrodzenie nadzorcy układu 

określa się w:      

A. planie restrukturyzacyjnym;   

B. postanowieniu sądu restrukturyzacyjnego w tym przedmiocie;    

C. umowie zawartej z dłużnikiem.      
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35. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, zawarcie przez dłużnika umowy  

z nadzorcą układu:      

A. skutkuje utratą przez dłużnika prawa zarządu nad jego majątkiem;    

B. ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem do czynności zwykłego zarządu;    

C. nie ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem.       

 

36. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, z dniem otwarcia postępowania 

restrukturyzacyjnego w stosunku do jednego z małżonków pozostających  

w ustroju wspólności majątkowej: 

A. majątek wspólny małżonków wchodzi do masy układowej albo sanacyjnej  

i podlega nadzorowi nadzorcy sądowego albo zarządowi zarządcy; 

B. majątek wspólny małżonków nie wchodzi do masy układowej albo sanacyjnej i nie 

podlega nadzorowi nadzorcy sądowego albo zarządowi zarządcy; 

C. pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny 

małżonków wchodzi do masy układowej albo sanacyjnej i podlega nadzorowi 

nadzorcy układu. 

 

37. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w przyspieszonym postępowaniu 

układowym: 

A. dłużnik nie może zgłosić zastrzeżeń co do umieszczenia wierzytelności w spisie 

wierzytelności; 

B. każdy wierzyciel oraz dłużnik może złożyć sprzeciw co do umieszczenia 

wierzytelności w spisie wierzytelności; 

C. dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie 

wierzytelności. 
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38. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w przypadku złożenia razem  

z wnioskiem o uchylenie układu wniosku o ogłoszenie upadłości, właściwy do 

łącznego rozpoznania tych wniosków jest: 

A. sąd rejestrowy; 

B. sąd restrukturyzacyjny;  

C. sąd upadłościowy. 

 

39. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w postępowaniu o otwarcie 

postępowania sanacyjnego sąd restrukturyzacyjny może wezwać dłużnika  

do uiszczenia zaliczki na wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego albo 

tymczasowego zarządcy, pod rygorem: 

A. zawieszenia postępowania; 

B. wstrzymania postępowania; 

C. umorzenia postępowania. 

 

40. Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w postępowaniu sanacyjnym 

zarządca sporządza i składa sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności w terminie: 

A. trzydziestu dni od dnia zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego; 

B. trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego; 

C. trzech miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego. 

 

41. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, dokument prywatny sporządzony  

w formie pisemnej albo elektronicznej, stanowi: 

A. dowód tego co zostało w nim zaświadczone; 

B. dowód tego co zostało w nim zaświadczone, ale tylko jeżeli został wystawiony 

przez konsumenta; 

C. dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte  

w dokumencie. 
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42. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, przed przystąpieniem do 

przesłuchania stron: 

A. sąd uprzedza strony, że obowiązane są zeznawać prawdę i że stosownie  

do okoliczności mogą być przesłuchane ponownie po odebraniu od nich 

przyrzeczenia; 

B. sąd zawsze odbiera przyrzeczenie od każdej z nich;  

C. sąd zawsze uprzedza je o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, 

nawet gdy nie odbiera od nich przyrzeczenia. 

 

43. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, pozwany, przeciwko któremu 

zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu: 

A. tygodnia od doręczenia mu wyroku; 

B. dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku; 

C. trzech tygodni od doręczenia mu wyroku. 

 

44. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na czynności komornika, w tym 

również zaniechanie przez komornika dokonania czynności, przysługuje skarga do 

sądu. Właściwy do jej rozpoznania jest w pierwszej instancji: 

A. sąd rejonowy; 

B. sąd okręgowy; 

C. sąd apelacyjny. 

 

45. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej 

lub złej wiary: 

A. nie domniemywa się złej ani dobrej wiary, a osoba zainteresowana musi wykazać 

dobrą wiarę; 

B. domniemywa się istnienie złej wiary; 

C. domniemywa się istnienie dobrej wiary. 
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46. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pożytkami prawa są: 

A. jego płody i odłączone części składowe; 

B. wyłącznie pożytki naturalne; 

C. dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym 

przeznaczeniem. 

 

47. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie 

ma umocowania albo przekroczy jego zakres: 

A. umowa zawsze uważana jest za niezawartą; 

B. ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa 

została zawarta; 

C. ważność umowy zależy wyłącznie od jej potwierdzenia przez osobę, z którą umowa 

została zawarta. 

 

48. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, posiadacz nieruchomości niebędący jej 

właścicielem nabywa własność przez zasiedzenie:  

A. jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dziesięciu jako posiadacz 

samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze; 

B. jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat piętnastu jako posiadacz 

samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze; 

C. jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz 

samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. 

 

 

 

 

 

 



16                     EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 

49. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była 

oznaczona, a wierzytelność nie była oprocentowana według stopy wyższej, należą 

się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej:  

A. sumie stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów 

procentowych; 

B. sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów 

procentowych; 

C. sumie stopy depozytowej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów 

procentowych. 

 

50. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez 

zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki  

z zapłatą czynszu co najmniej za: 

A. dwa pełne okresy płatności; 

B. trzy pełne okresy płatności; 

C. sześć pełnych okresów płatności. 

 

51. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku przeniesienia ogółu praw  

i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika 

związane z uczestnictwem w spółce osobowej: 

A. odpowiada wyłącznie występujący wspólnik; 

B. odpowiada wyłącznie wspólnik przystępujący do spółki; 

C. odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do 

spółki. 

 

52. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnik albo akcjonariusz spółki 

kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką i osobami, które działały 

w jej imieniu, za jej zobowiązania: 

A. do wartości nominalnej objętych udziałów lub akcji; 

B. do wartości rzeczywistej objętych udziałów lub akcji; 

C. do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji. 
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53. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa spółki jawnej zawarta przy 

wykorzystaniu wzorca umowy spółki wymaga opatrzenia umowy: 

A. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP;  

B. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu albo odręcznym podpisem na wydruku umowy spółki; 

C. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem notarialnie 

poświadczonym. 

 

54. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku, gdy pomimo istnienia 

przyczyn rozwiązania spółki jawnej przewidzianych w umowie prowadzi ona 

swoją działalność: 

A. uważa się ją za przekształconą w spółkę cywilną; 

B. uważa się ją za przedłużoną na czas nieoznaczony, jeżeli prowadzi ona swoją 

działalność za zgodą wszystkich wspólników; 

C. zawsze uważa się ją za rozwiązaną, a działania wspólników od momentu 

zaistnieniu tych przyczyn nie mogą wywierać skutków wobec osób trzecich. 

 

55. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, pisma i zamówienia handlowe składane 

przez spółkę komandytowo-akcyjną w formie papierowej i elektronicznej, a także 

informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać: 

A. firmę spółki, jej siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym 

przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest 

wpisana do rejestru, numer identyfikacji podatkowej (NIP), wysokość kapitału 

zakładowego i kapitału wpłaconego; 

B. firmę spółki, jej siedzibę, adres, numer telefonu, oznaczenie sądu rejestrowego,  

w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz aktualną wysokość 

kapitałów własnych; 

C. firmę spółki, jej siedzibę i adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej 

(NIP) oraz adres poczty elektronicznej. 
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56. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, akcjonariuszowi spółki komandytowo-

akcyjnej: 

A. nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki; 

B. zawsze przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki; 

C. przysługuje prawo wypowiedzenia umowy spółki w przypadku, gdy wyrazi na to 

zgodę większość komplementariuszy. 

 

57. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

do rozwiązania i likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące likwidacji: 

A. spółki cywilnej; 

B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 

C. spółki akcyjnej. 

 

58. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zbycie udziału w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością, innej niż spółka, której umowa została zawarta przy 

wykorzystaniu wzorca umowy, powinno być dokonane: 

A. w formie pisemnej; 

B. w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi;  

C. w formie aktu notarialnego. 

 

59. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jednej akcji nie można przyznać więcej 

niż:   

A. dwa głosy; 

B. trzy głosy; 

C. pięć głosów. 
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60. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, walne zgromadzenie spółki (nie będącej 

spółką publiczną) zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co 

najmniej na:   

A. dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia; 

B. trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia; 

C. cztery tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. 

 

61. Zgodnie z Kodeksem pracy, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę 

pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu 

okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia: 

A. pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jednak nie wyższego niż 20% 

wynagrodzenia należnego za ten okres; 

B. pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jednak nie wyższego niż 30% 

wynagrodzenia należnego za ten okres; 

C. pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

 

62. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy w ciąży: 

A. nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej; 

B. wolno zatrudniać w porze nocnej tylko za jej zgodą i zgodą lekarza rodzinnego; 

C. wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych tylko za zgodą reprezentującej 

pracownicę zakładowej organizacji związkowej.  

 

63. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, strona może działać przez 

pełnomocnika, chyba że: 

A. przepis szczególny wyłącza możliwość jej działania przez pełnomocnika; 

B. charakter czynności wymaga jej osobistego działania; 

C. jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, mającą ustanowionego opiekuna. 
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64. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, metryka sprawy, wraz 

z dokumentami do których odsyła, stanowi: 

A. nieobowiązkową część akt sprawy i dlatego nie musi być na bieżąco 

aktualizowana; 

B. obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana; 

C. część akt sprawy, o ile organ administracyjny tak postanowi. 

 

65. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem właściwym do 

stwierdzenia w drodze postanowienia niedopuszczalności odwołania jest: 

A. organ odwoławczy; 

B. zawsze minister właściwy do spraw administracji publicznej; 

C. zawsze wojewódzki sąd administracyjny. 

 

66. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, za zobowiązania zaciągnięte przez 

jednego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb 

rodziny: 

A. zawsze odpowiada tylko małżonek, który je zaciągnął; 

B. odpowiadają oboje małżonkowie solidarnie, chyba, że z ważnych powodów sąd na  

żądanie jednego z małżonków postanowi, że za powyższe zobowiązania 

odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Względem osób 

trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im 

wiadome; 

C. odpowiadają zawsze oboje małżonkowie w częściach równych. 

 

67. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, orzeczenie separacji: 

A. nie wpływa na wspólność majątkową małżeńską; 

B. powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej; 

C. w razie istnienia umownej wspólności majątkowej powoduje powstanie 

ustawowego ustroju majątkowego wspólności majątkowej. 
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68. Zgodnie z Konstytucją R.P., ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest: 

A. niedopuszczalne; 

B. dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes 

publiczny; 

C. dopuszczalne w drodze każdego aktu prawa powszechnie obowiązującego. 

 

69. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu 

podlegają  czynności cywilnoprawne, takie jak: 

A. umowy dożywocia; 

B. umowy przejęcia długu; 

C. umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. 

 

70. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, ilekroć w tej ustawie jest mowa 

o portalu podatkowym, rozumie się przez to: 

A. dokument elektroniczny; 

B. system teleinformatyczny administracji podatkowej służący do kontaktu organów 

podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami 

prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania 

deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej; 

C. kopię elektroniczną podania lub deklaracji złożonych w jednostkach 

organizacyjnych administracji podatkowej. 

 

71. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, odpowiedzialność podatnika całym 

swoim majątkiem, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim,  

za wynikające z zobowiązań podatkowych podatki, obejmuje: 

A. majątek odrębny (osobisty) podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego 

małżonka; 

B. tylko majątek odrębny (osobisty) podatnika; 

C. tylko majątek wspólny podatnika i jego małżonka. 
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72. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, organ koncesyjny może 

cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na zagrożenie obronności lub 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także jeżeli wydano 

decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów albo 

akcji przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  

o kontroli niektórych inwestycji albo też w razie: 

A. wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego; 

B. ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy; 

C. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej objętej koncesją. 

 

73. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, deklaracja rozliczeniowa to: 

A. informacja o osobie podlegającej ubezpieczeniom społecznym przedkładana 

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przez płatnika składek za dany miesiąc 

kalendarzowy; 

B. zestawienie informacji o należnych składkach na fundusze, na które składki pobiera 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz kwot 

należnych do zapłaty; 

C. ewidencja prowadzona przez płatnika składek, na której ewidencjonowane są 

informacje dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego 

oraz dane o jego zasiłkach i wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy.  

 

74. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr ten składa się, między 

innymi, z: 

A. rejestru dłużników niewypłacalnych; 

B. rejestru podatników i płatników podatków; 

C. rejestru płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia 

zdrowotne. 
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75. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, organem podatkowym 

właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w tej ustawie jest: 

A. starosta; 

B. marszałek województwa; 

C. wójt (burmistrz, prezydent miasta).  

 

76. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady,  

o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym,  

można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych, kolejno po sobie 

następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia  

w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć: 

A. 50% kwoty tej straty; 

B. 55% kwoty tej straty; 

C. 60% kwoty tej straty. 

 

77. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i w jej rozumieniu, 

zorganizowana część przedsiębiorstwa to: 

A. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół 

składników materialnych i niematerialnych, bez zobowiązań, przeznaczonych do 

realizacji określonych zadań gospodarczych bez względu na to, czy może on 

stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania; 

B. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół 

wyłącznie składników materialnych, bez zobowiązań, przeznaczonych do realizacji 

określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne 

przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania; 

C. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół 

składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych 

do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić 

niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. 
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78. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wysokość stawki procentowej 

opłaty adiacenckiej ustala: 

A. rada gminy w drodze uchwały; 

B. wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji; 

C. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. 

 

79. Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, jeżeli przepisy szczególne nie 

stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego: 

A. mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek postanowienie o wyborze 

sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej; 

B. mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek postanowienie o ustalaniu 

wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego; 

C. nie mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek postanowienia  

o ustalaniu wysokości albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne  

o charakterze użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. 

 

80. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 

ilekroć jest w niej mowa o notyfikacji, to należy przez to rozumieć: 

A. pomoc udzielaną w ramach wyłączeń grupowych; 

B. pomoc wykorzystywaną niezgodnie z przeznaczeniem; 

C. przekazanie Komisji, zgodnie z art. 88 Traktatu WE, projektu programu 

pomocowego, projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej 

na restrukturyzację, wraz z informacjami niezbędnymi dla oceny zgodności 

pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. 
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81. Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, strony 

transakcji handlowej: 

A. mogą swobodnie ustalać datę doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających 

dostawę towaru lub wykonanie usługi; 

B. nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę 

towaru lub wykonanie usługi; 

C. mogą ustalać datę doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę 

towaru lub wykonania usługi tylko za zgodą właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego.  

 

82. Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, organem 

prowadzącym rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych jest: 

A. marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania 

działalności objętej wpisem; 

B. wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej 

wpisem; 

C. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. 

 

83. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, prowadzenie ksiąg 

wieczystych należy do właściwości: 

A. sądów rejonowych; 

B. sądów okręgowych;  

C. sądów apelacyjnych. 

 

84. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, w razie wykreślenia hipoteki  

z księgi wieczystej bez ważnej podstawy prawnej: 

A. hipoteka nie wygasa; 

B. hipoteka wygasa po upływie lat pięciu; 

C. hipoteka wygasa po upływie lat dziesięciu.  
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85. Zgodnie z ustawą o własności lokali, właściciele lokali mogą w umowie  

o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później  

w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną,  

a w szczególności mogą powierzyć zarząd: 

A. wyłącznie osobie fizycznej z grona właścicieli;  

B. tylko osobie fizycznej; 

C. osobie fizycznej albo prawnej. 

 

86. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w razie zawarcia 

ugody sądowej przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji sąd 

z urzędu zwraca stronie:  

A. jedną czwartą uiszczonej opłaty;  

B. połowę uiszczonej opłaty;  

C. całą uiszczoną opłatę.  

 

87. Zgodnie z ustawą o obligacjach, za zobowiązania wynikające z obligacji emitent 

odpowiada: 

A. całym swoim majątkiem; 

B. wyłącznie majątkiem, który został nabyty ze środków pochodzących z emisji 

obligacji; 

C. wyłącznie majątkiem, który stanowił zabezpieczenie wyemitowanych obligacji. 

 

88. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego: 

A. zawsze stanowi przeszkodę do przyjęcia założenia, że działalność będzie 

kontynuowana, co w konsekwencji obliguje jednostkę do wyceny aktywów po 

cenach sprzedaży netto; 

B. zawsze stanowi przeszkodę do przyjęcia założenia, że działalność będzie 

kontynuowana, co w konsekwencji obliguje jednostkę do wyceny aktywów  

w wartości godziwej; 

C. nie stanowi przeszkody do uznania, że działalność będzie kontynuowana. 
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89. Zgodnie z nauką ekonomii, metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest 

przykładem podejścia: 

A. majątkowego do wyceny przedsiębiorstw; 

B. dochodowego do wyceny przedsiębiorstw; 

C. porównawczego do wyceny przedsiębiorstw.  

 

90. Zgodnie z nauką ekonomii, zysk ekonomiczny to: 

A. zysk księgowy; 

B. zysk gotówkowy; 

C. zysk pozostający po odjęciu kosztu alternatywnego zainwestowania kapitału 

własnego.  

 

91. Zgodnie z nauką ekonomii, wynik finansowy netto jest wykazywany w bilansie 

jednostki prowadzącej rachunkowość jako: 

A. składnik aktywów obrotowych; 

B. składnik kapitału własnego; 

C. składnik kapitałów własnych, kiedy jest dodatni (zysk netto) albo jako składnik 

rezerw na zobowiązania, kiedy jest ujemny (strata netto). 

 

92. Zgodnie z nauką ekonomii, proces ustalania obecnej (aktualnej) wartości wpływów 

czy wydatków, które zostaną zrealizowane dopiero po upływie pewnego czasu, to: 

A. kapitalizacja; 

B. dyskontowanie; 

C. periodyzacja.  

 

93. Zgodnie z nauką ekonomii, za punkt wyjścia ustalenia przepływów pieniężnych  

z działalności operacyjnej przy zastosowaniu metody pośredniej, przyjmuje się: 

A. wynik finansowy netto ustalony w sposób memoriałowy w rachunku zysków i strat; 

B. stan aktywów ogółem na koniec roku obrotowego; 

C. stan pasywów ogółem na koniec roku obrotowego. 
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94. Zgodnie z nauką ekonomii, bank centralny poprzez zakup walut obcych za walutę 

krajową dokonuje: 

A. zmniejszenia podaży pieniądza krajowego; 

B. kreacji pieniądza krajowego;  

C. zmniejszenia bazy monetarnej pieniądza krajowego. 

 

95. Zgodnie z nauką ekonomii, konsekwencją wahań zatrudnienia, pojawiających się  

i zanikających periodycznie wraz ze zmianą koniunktury gospodarczej jest 

bezrobocie zwane: 

A. naturalnym; 

B. strukturalnym;  

C. cyklicznym. 

 

96. Zgodnie z nauką ekonomii, EBIT to kategoria wykorzystywana we wskaźnikowej 

ocenie kondycji przedsiębiorstwa, która oznacza: 

A. zysk brutto; 

B. zysk netto;  

C. zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem. 

 

97. Zgodnie z nauką ekonomii, wykorzystywana w ocenie projektów inwestycyjnych 

wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) to stopa procentowa, przy której wartość bieżąca 

netto ocenianego przedsięwzięcia jest: 

A. wyższa od zera; 

B. równa zeru; 

C. niższa od zera. 
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98. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, alternatywa specjalizacji, zakładająca zarówno 

zwiększenie liczby zadań wykonywanych przez pracownika, jak i rozszerzenie jego 

kontroli nad stanowiskiem pracy, to: 

A. specjalizacja stanowisk pracy; 

B. wzbogacanie pracy; 

C. outsourcing. 

 

99. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, ogólny układ elementów struktury 

organizacyjnej i wzajemnych zależności między tymi elementami, służący do 

zarządzania organizacją, to: 

A. strategia organizacji; 

B. budżet organizacji; 

C. schemat organizacyjny. 

 

100. Zgodnie z nauką ekonomii, w procesie tworzenia planu restrukturyzacji 

właściwym jest jego przygotowanie: 

A. wyłącznie w najbardziej pesymistycznym wariancie zakładającym upadłość 

przedsiębiorstwa; 

B. wyłącznie w najbardziej optymistycznym wariancie, jednakże z przyjęciem 

realnych założeń; 

C. z uwzględnieniem kilku scenariuszy, poczynając od ekstremalnego, który 

uwzględnia na przykład skutki bankructwa, a kończąc na wariancie przewidującym 

trwanie firmy. 

 

 

 

 

 

 

 



30                     EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


