Nr kodu zdającego…………………
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych

EGZAMIN
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO
3 GRUDNIA 2018 r.
TEST
Pouczenie:
1.

2.

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.
Każdy zdający otrzymuje:
jeden egzemplarz testu egzaminacyjnego, zawarty na 22 stronach,
jeden egzemplarz karty odpowiedzi, zawarty na 4 stronach.

1)
2)

3.

Przed przystąpieniem do rozwiązania testu należy sprawdzić, czy zawiera on wszystkie
kolejno ponumerowane strony od 1 do 22 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 na dane
pytanie 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 grudnia 2018 r.
10. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut.

1.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w razie śmierci przedsiębiorcy wniosek
o ogłoszenie jego upadłości może złożyć:
A. wierzyciel, małżonek, krewny lub powinowaty w linii prostej, krewny lub
powinowaty zmarłego w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, chociażby nie
dziedziczyli po nim spadku, a także osoba pozostająca z nim w faktycznym
związku, prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe;
B. wierzyciel, spadkobierca, a także tymczasowy zarządca ustanowiony według
przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, oraz wstępni,
zstępni i rodzeństwo zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku;
C. wierzyciel, zarządca sukcesyjny, a także spadkobierca, oraz małżonek i każde
z dzieci lub rodziców zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku.

2.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, zażalenie na postanowienie w sprawie
ogłoszenia upadłości sąd drugiej instancji rozpoznaje w terminie:
A. miesiąca od dnia wydania postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości;
B. miesiąca od dnia przedstawienia mu akt sprawy:
C. dwóch miesięcy od dnia wydania postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości.

3.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, o ile nie zachodzą szczególnie
uzasadnione przypadki, wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego ustala
się w wysokości:
A. jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
B. nie wyższej niż średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego powiększone
o stawkę podatku od towarów i usług;
C. od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego
dwukrotności.

4.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli upadły jest operatorem publicznej
sieci telekomunikacyjnej lub dostawcą publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907), o ogłoszeniu upadłości
powiadamia się:
A. Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
B. Ministra Cyfryzacji;
C. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zawarte przez upadłego umowy zlecenia
lub komisu, w których upadły był dającym zlecenie lub komitentem, a także
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umowy o zarządzanie papierami wartościowymi upadłego wygasają z dniem
ogłoszenia upadłości. Wierzytelność z tytułu poniesionej wskutek tego straty:
A. nie może być dochodzona w postępowaniu upadłościowym;
B. może być dochodzona w postępowaniu upadłościowym;
C. wygasa z dniem ogłoszenia upadłości.
6.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po dniu ogłoszenia upadłości
niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy
upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia
zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem zabezpieczenia:
A. roszczeń alimentacyjnych, roszczeń rolników z tytułu umów o dostarczenie
produktów z własnego gospodarstwa rolnego oraz roszczeń z tytułu
zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia i roszczeń
związanych ze służebnością mieszkania;
B. roszczeń alimentacyjnych oraz ze stosunku pracy do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę za okres nie dłuższy niż trzy miesiące przed ogłoszeniem
upadłości, a także roszczeń rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów
z własnego gospodarstwa rolnego;
C. roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za
wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę
uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

7.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, obwieszczenia o zwołaniu zgromadzenia
wierzycieli dokonuje się przynajmniej:
A. dwa razy w miesiącu poprzedzającym termin zgromadzenia wierzycieli, w odstępie
nie krótszym niż jeden tydzień;
B. na tydzień przed terminem zgromadzenia wierzycieli;
C. na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wierzycieli.

8.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli uchwała zgromadzenia wierzycieli
jest sprzeczna z prawem lub narusza dobre obyczaje albo rażąco narusza interes
wierzyciela, który głosował przeciw uchwale, uchwałę tę może uchylić:
A. sędzia-komisarz;
B. rada wierzycieli;
C. sąd upadłościowy.

1.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli liczba wierzycieli dłużnika
będących uczestnikami postępowania upadłościowego jest mniejsza niż siedem:
A. rady wierzycieli nie ustanawia się;
B. rada wierzycieli może składać się z trzech członków;
C. rada wierzycieli może składać się z dwóch członków.

2.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, zarzuty przeciwko uchwale rady
wierzycieli wniesione po upływie terminu do ich wniesienia lub nieodpowiadające
wymogom formalnym pisma procesowego:
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A. odrzuca się;
B. zwraca się;
C. pozostawia się bez rozpoznania.

3.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, do pełnomocnictwa określonego w tej
ustawie stosuje się:
A. przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej;
B. przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej;
C. przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli ustawa nie stanowi
inaczej.

4.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, do kosztów postępowania
upadłościowego zalicza się, między innymi:
A. przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości renty z tytułu odszkodowania
za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu
zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę;
B. podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości;
C. zobowiązania z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów,
których wykonania zażądał syndyk.

5.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wierzytelność niepieniężna będzie
umieszczona na liście wierzytelności:
A. w sumie pieniężnej według jej wartości z dnia ogłoszenia upadłości;
B. jako wierzytelność warunkowa, która nie uprawnia do głosowania na zgromadzeniu
wierzycieli, w sumie pieniężnej według jej wartości z dnia zgłoszenia
wierzytelności;
C. jako wierzytelność warunkowa, w sumie pieniężnej według jej wartości z dnia
poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości.

6.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, o dacie złożenia sędziemu-komisarzowi
przez syndyka listy wierzytelności:
A. syndyk zawiadamia tych wierzycieli, których adresy są znane na podstawie ksiąg
upadłego, a także komornika ogólnej właściwości upadłego;
B. syndyk zawiadamia tylko tych wierzycieli, którzy dokonali zgłoszenia swych
wierzytelności, a także komornika ogólnej właściwości upadłego;
C. obwieszcza się.

15.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, propozycje układowe w postępowaniu
upadłościowym mogą zgłosić:
A. upadły, wierzyciel oraz syndyk;

4

EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

B. sędzia-komisarz, rada wierzycieli, syndyk oraz co najmniej trzech wierzycieli
mających nie mniej niż 30% sumy wierzytelności;
C. sędzia-komisarz, syndyk oraz rada wierzycieli.
16. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, do czasu uprawomocnienia się
postanowienia o ogłoszeniu upadłości:
A. nie jest dopuszczalna likwidacja masy upadłości;
B. likwidacja masy upadłości jest dopuszczalna za zezwoleniem sędziego-komisarza;
C. sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację masy upadłości.

17. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w razie sprzedaży, między innymi,
składników majątku, syndyk zobowiązany jest do:
A. złożenia do akt upadłościowych, w ciągu trzech dni od daty sprzedaży składnika
majątku kompletu dokumentów związanych ze sprzedażą;
B. złożenia sędziemu-komisarzowi, w ciągu trzech dni od daty sprzedaży, spisu
zlikwidowanych składników masy upadłości;
C. złożenia spisu sprzedanych składników majątku w sprawozdaniu z działalności za
okres, w którym sprzedaż nastąpiła.

18.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, jeżeli w skład masy upadłości wchodzą
rzeczy ruchome, których nie można zbyć z zachowaniem przepisów ustawy:
A. zgromadzenie wierzycieli decyduje o ich wyłączeniu z masy upadłości;
B. sąd decyduje o ich przekazaniu na cele charytatywne;
C. sędzia-komisarz może postanowić o ich wyłączeniu z masy upadłości albo zezwolić
na ich zniszczenie.

19.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, można sprzedać zorganizowaną część
przedsiębiorstwa upadłego, jeżeli:
A. uprzednio co najmniej raz w drodze przetargu oferowano do sprzedaży
przedsiębiorstwo upadłego w całości;
B. sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości nie jest możliwa ze względów
ekonomicznych lub innych przyczyn;
C. w jej skład nie wchodzą nieruchomości.

20.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w razie sprzedaży składników masy
upadłości w drodze przetargu lub aukcji, sędzia-komisarz postanowieniem
zatwierdza wybór oferenta. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie
określonym przez:
A. sędziego-komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia przez
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niego wyboru oferenta;
B. radę wierzycieli, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru
oferenta przez sędziego-komisarza;
C. sąd upadłościowy, nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru
oferenta przez sędziego-komisarza.
21.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, jeżeli rzecz obciążona zastawem
rejestrowym znajduje się w posiadaniu zastawnika:
A. jest on zobowiązany zawiadomić syndyka o chęci zaspokojenia się z przedmiotu
zastawu i czekać na wyznaczenie przez sędziego-komisarza terminu na wykonanie
tego prawa;
B. sędzia-komisarz zawsze zobowiązany jest do wyznaczenia zastawnikowi terminu
do zaspokojenia się z przedmiotu zastawu;
C. w przypadku, gdy nie skorzystał on z prawa zaspokojenia się z przedmiotu zastawu
w wyznaczonym przez sędziego-komisarza terminie, osoba, u której znajduje się
rzecz obciążona zastawem rejestrowym, obowiązana jest wydać przedmiot zastawu
syndykowi.

22.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, likwidacja wierzytelności następuje:
A. wyłącznie przez ich ściągnięcie;
B. przez ich zbycie albo ściągnięcie;
C. przez zbycie poprzedzone obligatoryjną próbą ich ściągnięcia.

23.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi zakończenie
postępowania upadłościowego także wtedy, gdy:
A. wniosek w tym przedmiocie zgłosili wszyscy wierzyciele;
B. taką uchwałę podjęło zgromadzenie wierzycieli;
C. w toku postępowania wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni.

24.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, wniosek o ustalenie planu spłaty
wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone
w postępowaniu upadłościowym dotyczącym osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą, upadły może złożyć w terminie:
A. trzydziestu dni od dnia doręczenia mu postanowienia o stwierdzeniu zakończenia
postępowania upadłościowego;
B. trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania
upadłościowego;
C. sześćdziesięciu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu
postępowania upadłościowego.

25.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, zobowiązania powstałe po ogłoszeniu
upadłości w postępowaniu upadłościowym wobec osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą i niezaspokojone w toku tego postępowania:
A. mogą zostać uwzględnione w planie spłaty wierzycieli w niepełnej wysokości;
B. nie są uwzględniane w planie spłaty wierzycieli;
C. uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości.
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26.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, ustalenie planu spłaty wierzycieli
w postępowaniu upadłościowym dotyczącym osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą:
A. skutkuje niedopuszczalnością dochodzenia należności przez wierzyciela od
poręczyciela upadłego;
B. nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela upadłego oraz współdłużnika
upadłego ani praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego,
zastawu skarbowego lub hipoteki morskiej, jeżeli były one ustanowione na mieniu
osoby trzeciej;
C. nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela upadłego, współdłużnika
upadłego ani praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego,
zastawu skarbowego lub hipoteki morskiej, jeśli były one ustanowione na mieniu
upadłego.

27.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w sprawach o orzeczenie zakazu
prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli wszczęto postępowanie
upadłościowe, orzeka:
A. wyłącznie sąd miejsca zamieszkania uczestnika;
B. sąd upadłościowy;
C. wyłącznie sąd miejsca zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy.

28.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, postępowanie w sprawach orzeczenia
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wszczyna się, między innymi,
na wniosek:
A. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
B. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
C. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

29.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, postanowienie w przedmiocie orzeczenia
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej sąd wydaje:
A. po przeprowadzeniu rozprawy;
B. po przeprowadzeniu posiedzenia pojednawczego;
C. na posiedzeniu niejawnym.

30.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, odpis prawomocnego postanowienia
o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej sąd przesyła do:
A. Krajowego Rejestru Zadłużonych;
B. Krajowego Rejestru Skazanych;
C. Krajowego Rejestru Sądowego.

31.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, wniosek o ogłoszenie upadłości banku
może zgłosić:

EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO
7

A. Komisja Nadzoru Finansowego albo Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
B. wyłącznie bank;
C. Związek Banków Polskich.

32.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej syndykiem może być także:
A. inna spółdzielcza kasa oszczędnościowo–kredytowa;
B. Komisja Nadzoru Finansowego;
C. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

33.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, postępowanie upadłościowe dotyczące
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzi się także
wtedy, gdy:
A. dłużnik nie utracił zdolności wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań
pieniężnych;
B. dłużnik ma tylko jednego wierzyciela;
C. zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, bez względu
na to czy utracił zdolność ich wykonywania.

34.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, sprawy o ogłoszenie upadłości osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej rozpoznaje sąd upadłościowy
w składzie:
A. trzech sędziów zawodowych;
B. jednego sędziego zawodowego i dwóch ławników;
C. jednego sędziego zawodowego.

35.

Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym
dotyczącym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk
może upoważnić upadłego do:
A. sprzedaży wszelkich składników jego majątku;
B. sprzedaży wszelkich składników jego majątku za wyjątkiem nieruchomości;
C. sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości.

36.

Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, propozycje układowe:
A. nie mogą przewidywać zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
dłużnika;
B. mogą przewidywać również zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku
dłużnika;
C. nie mogą przewidywać zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
dłużnika, chyba że w skład masy układowej lub sanacyjnej wchodzą wyłącznie
rzeczy, wierzytelności i prawa obciążone hipoteką, zastawem, zastawem
rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską.
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37.

Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, jeżeli po zatwierdzeniu układu
nastąpił trwały wzrost lub zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa dłużnika:
A. układ wygasa;
B. dłużnik, nadzorca wykonania układu, inna osoba, która z mocy układu jest
uprawniona do wykonywania lub nadzorowania wykonania układu, oraz wierzyciel
mogą wystąpić o uchylenie układu;
C. dłużnik, nadzorca wykonania układu, inna osoba, która z mocy układu jest
uprawniona do wykonywania lub nadzorowania wykonania układu, oraz wierzyciel
mogą wystąpić o zmianę układu.

38.

Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, jeżeli propozycje układowe
przewidują zabezpieczenie wierzytelności objętych układem częściowym przez
ustanowienie na majątku dłużnika hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego,
hipoteki morskiej lub przeniesienie własności rzeczy, wierzytelności lub innego
prawa na zabezpieczenie, zabezpieczenia te:
A. będą bezskuteczne w stosunku do masy upadłości lub wierzycieli dłużnika, jeżeli
upadłość dłużnika zostanie ogłoszona w ciągu roku od dnia wydania postanowienia
o zatwierdzeniu układu częściowego albo w tym samym terminie wniosek
o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony na podstawie art. 13 Prawa
upadłościowego;
B. będą skuteczne w stosunku do masy upadłości lub wierzycieli dłużnika, nawet
jeżeli upadłość dłużnika zostanie ogłoszona w ciągu roku od dnia wydania
postanowienia o zatwierdzeniu układu częściowego albo w tym samym terminie
wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony na podstawie art. 13 Prawa
upadłościowego;
C. będą bezskuteczne w stosunku do masy upadłości lub wierzycieli dłużnika tylko
wtedy, gdy upadłość dłużnika zostanie ogłoszona na wniosek wierzyciela złożony
w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu
częściowego albo w tym samym terminie wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie
oddalony na podstawie art. 13 Prawa upadłościowego, chyba że układ częściowy
stanowi inaczej.

39.

Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w postępowaniu o zatwierdzenie
układu sąd restrukturyzacyjny wydaje postanowienie w przedmiocie
zatwierdzenia układu w terminie:
A. tygodnia od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu;
B. tygodnia od dnia zawarcia układu;
C. dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

40.

Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, nadzorca sądowy ustala skład masy
układowej na podstawie wpisów w księgach dłużnika oraz dokumentów
bezspornych, w terminie:
A. czternastu dni od obwieszczenia o otwarciu postępowania układowego;
B. trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania układowego;
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C. sześciu tygodni od dnia otwarcia postępowania układowego.

41.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli drugi małżonek zamierza
podjąć czynności zarządu majątkiem wspólnym, małżonek:
A. nie może sprzeciwić się tej czynności;
B. może sprzeciwić się tej czynności, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach
życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo
podejmowanej w ramach działalności zarobkowej;
C. może sprzeciwić się tej czynności, a możliwość sprzeciwu jest wyłączona
wyłącznie w odniesieniu do czynności zmierzającej do zaspokojenia zwykłych
potrzeb rodziny.

42.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, stopień pokrewieństwa określa się
według:
A. różnicy wieku między krewnymi przyjmując, że każde 10 lat to jeden stopień
pokrewieństwa;
B. liczby wspólnych przodków przyjmując, że jeden wspólny przodek oznacza jeden
stopień pokrewieństwa;
C. liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo.

43.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pełnomocnictwo ogólne:
A. może być udzielone w dowolnej formie;
B. powinno być udzielone na piśmie dla celów dowodowych;
C. powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

44.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, po upływie terminu przedawnienia, o ile nie
wystąpią wyjątkowe przypadki, uzasadnione względami słuszności:
A. nie można domagać się zaspokojenia wszystkich roszczeń;
B. nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko
przedsiębiorcy;
C. nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko
konsumentowi.

45. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w braku odmiennej umowy, obowiązek
utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej
obciąża:
A. właścicieli nieruchomości obciążonej i władnącej w częściach równych;
B. właściciela nieruchomości obciążonej;
C. właściciela nieruchomości władnącej.
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46.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli przedmiotem zobowiązania podlegającego
wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest suma pieniężna wyrażona
w walucie obcej i dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, wartość
waluty obcej ustala się:
A. według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia
powstania zobowiązania, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna
zastrzega inaczej;
B. według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia
wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność
prawna zastrzega inaczej;
C. według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia
wytoczenia powództwa, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna
zastrzega inaczej.

47.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, solidarność dłużników polega na tym, że:
A. kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać
całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie;
B. kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać
całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników albo od kilku z nich
łącznie;
C. kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać
całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub
od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek
z dłużników zwalnia pozostałych.

48.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki
w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona:
A. może wyznaczyć jej odpowiednie dwa dodatkowe terminy do wykonania
z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu drugiego wyznaczonego terminu
będzie uprawniona do odstąpienia od umowy;
B. może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem,
iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do
odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy nie może żądać naprawienia
szkody wynikłej ze zwłoki;
C. może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem,
iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do
odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu
dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania
zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

49.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli pozwany nie ma miejsca
zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość sądu oznacza się:
A. zawsze według właściwości sądu stołecznego;
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B. według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży
w Polsce właściwy jest odpowiednio Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy bądź Sąd Okręgowy w Warszawie;
C. według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży
w Polsce - według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce.
50.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, koszty procesu, w którym zawarto
ugodę:
A. dzieli się po połowie, chyba że strony postanowiły inaczej;
B. znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej;
C. znosi się wzajemnie, a strony nie mogą postanowić inaczej.

51.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na postanowienie sądu pierwszej
instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje:
A. apelacja;
B. zażalenie;
C. skarga kasacyjna.

52.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, umowa spółki jawnej powinna być, co do
zasady, zawarta:
A. w formie aktu notarialnego;
B. na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym zawarcie jej przy wykorzystaniu
wzorca umowy nie jest możliwe;
C. na piśmie pod rygorem nieważności albo przy wykorzystaniu wzorca umowy.

53.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, współmałżonek wspólnika spółki jawnej:
A. może żądać wpisania do rejestru wzmianki o umowie, dotyczącej stosunków
majątkowych między małżonkami;
B. nie może żądać wpisania do rejestru wzmianki o umowie, dotyczącej stosunków
majątkowych między małżonkami;
C. jest zobligowany złożyć wniosek o wpis do rejestru wzmianki o umowie,
dotyczącej stosunków majątkowych między małżonkami w terminie 14 dni od
zawarcia takiej umowy.

54.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce jawnej:
A. nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem
wspólników;
B. można powierzyć prowadzenie spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem
wspólników, niezależnie od postanowień umowy spółki;
C. można powierzyć prowadzenie spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem
wspólników, o ile przewiduje to umowa spółki.

55.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w sprawach nieuregulowanych, o ile
ustawa nie stanowi inaczej, do spółki komandytowej stosuje się przepisy o:
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A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
B. spółce partnerskiej;
C. spółce jawnej.
56.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce komandytowo-akcyjnej:
A. należy zawsze ustanowić radę nadzorczą;
B. nie można ustanowić rady nadzorczej;
C. można ustanowić radę nadzorczą, jeżeli jednak liczba akcjonariuszy przekracza
dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe.

57.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu nie może przyznawać
uprawnionemu więcej niż:
A. dwa głosy na jeden udział;
B. trzy głosy na jeden udział;
C. pięć głosów na jeden udział.

58.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, nabycie i zbycie nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością:
A. zawsze wymaga uchwały wspólników, a umowa spółki nie może stanowić inaczej;
B. wymaga uchwały wspólników, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej;
C. nie wymaga uchwały wspólników, chyba, że umowa spółki wprowadzi taki
obowiązek.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zarząd jest obowiązany niezwłocznie
zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego
istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli bilans sporządzony przez
zarząd wykaże stratę przewyższającą co najmniej:
A. sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego;
B. sumę kapitałów zakładowego, zapasowego i rezerwowych;
C. sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz dwukrotność kapitału
zakładowego.

59.

60.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością, jeżeli umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie
stanowi inaczej, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia
nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich
dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie:
A. miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania;
B. dwóch miesięcy od dnia wezwania do jego wykonania;
C. trzech miesięcy od dnia wezwania do jego wykonania.

61.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wniosek o wpis spółki akcyjnej do
rejestru:
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A. podpisuje jeden członek zarządu, bez względu na ilość członków zarządu;
B. podpisuje dwóch członków zarządu, bez względu na ilość członków zarządu;
C. podpisują wszyscy członkowie zarządu.

62.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, otwarcie likwidacji spółki akcyjnej:
A. nie wpływa na ustanowione prokury;
B. powoduje wygaśnięcie ustanowionej prokury, możliwe jest jednak ustanowienie
nowej przez likwidatora;
C. powoduje wygaśnięcie ustanowionej prokury; w okresie likwidacji nie może być
również ustanowiona prokura.

63.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli w czasie wydawania
decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna niż
w czasie naruszenia prawa, w następstwie którego ma być nałożona kara:
A. stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą
poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla strony;
B. stosuje się zawsze ustawę obowiązującą w czasie naruszenia prawa;
C. stosuje się zawsze ustawę obowiązującą w czasie wydawania decyzji.

64.

Zgodnie z Kodeksem pracy, postanowienia umów o pracę oraz innych aktów,
na których podstawie powstaje stosunek pracy:
A. mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy, jeżeli
pracownik się na nie zgodził;
B. mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy bez względu
na to, czy pracownik się na nie zgodził;
C. nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.

65.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, kompetencje do ustanawiania,
na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, aktów prawa
miejscowego obowiązujących na obszarze działania organów, które je ustanowiły,
nie przysługują:
A. organom samorządu terytorialnego;
B. organom samorządu zawodowego;
C. terenowym organom administracji rządowej.

66.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej
ogólnokrajowego stwierdza:
A. Trybunał Konstytucyjny;
B. Naczelny Sąd Administracyjny;
C. Sąd Najwyższy.

67.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, skutki
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postępowania upadłościowego co do umowy o pracę podlegają :
A. wyłącznie prawu państwa członkowskiego, w którym zostaje wszczęte
postępowanie;
B. wyłącznie prawu państwa, któremu podlega upadły;
C. wyłącznie prawu państwa członkowskiego, właściwemu dla umowy o pracę.
68.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, przedawnienie wierzytelności
zabezpieczonej hipoteką:
A. nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia
z nieruchomości obciążonej;
B. powoduje, że wierzyciel hipoteczny nigdy nie może uzyskać zaspokojenia
z nieruchomości obciążonej;
C. powoduje, że wierzyciel hipoteczny nie może uzyskać zaspokojenia
z nieruchomości obciążonej, ale tylko wtedy gdy podniesiony zostanie przez
właściciela nieruchomości zarzut przedawnienia.

69.

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od wniosku
o ogłoszenie upadłości pobiera się:
A. opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości masy upadłości;
B. opłatę stałą w kwocie 200 złotych;
C. opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych.
Zgodnie z ustawą – Prawo spółdzielcze, każda spółdzielnia obowiązana jest
przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji
corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności
i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres:
A. całego ostatniego roku obrachunkowego;
B. od poprzedniej lustracji;
C. trzech ostatnich lat obrachunkowych.

70.

71.

Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, koszty
przejęcia, zaewidencjonowania, przechowania i konserwacji dokumentacji przez
archiwa państwowe, jeżeli istnieje zagrożenie zniszczenia dokumentacji, która
należała do pracodawcy wykreślonego z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ponoszą:
A. solidarnie osoby zarządzające lub pełniące funkcje organu zarządzającego
pracodawcy w dniu jego wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
B. archiwa państwowe;
C. solidarnie archiwa państwowe oraz osoby zarządzające lub pełniące funkcje organu
zarządzającego pracodawcy w dniu jego wykreślenia z Krajowego Rejestru
Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

72.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opłata targowa:
A. jest opłatą obligatoryjną, wprowadzoną przez ustawę;
B. jest opłatą, którą może wprowadzić rada gminy;
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C. nie jest opłatą, lecz podatkiem.

73.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem
z działalności gospodarczej:
A. są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na
dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji
rolnej, prowadzonych samodzielnie;
B. nie są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień
likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, o ile
nie są prowadzone samodzielnie;
C. nie są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku
z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej
spółki.

74.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów
nie zalicza się, między innymi, kwot:
A. otrzymanych odsetek od należności, w tym również do udzielonych pożyczek
(kredytów);
B. naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od
udzielonych pożyczek (kredytów);
C. otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek
(kredytów) nawet wówczas, gdy zostały one zaciągnięte na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej.

75.

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, sprzedaż przedmiotu zastawu
skarbowego w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym:
A. powoduje wygaśnięcie zastawu skarbowego z dniem sprzedaży przedmiotu zastawu
skarbowego;
B. powoduje wygaśnięcie zastawu skarbowego w dniu wyrażenia zgody na tę
czynność przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
C. nie powoduje wygaśnięcia zastawu skarbowego, bowiem w dalszym ciągu ciąży on
na przedmiocie zastawu skarbowego.

76.

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli podatnik nie
określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona
przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości
rynkowej:
A. organ ten wezwie podatnika do jej określenia lub podwyższenia, w terminie 7 dni
od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej,
wstępnej oceny;
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B. organ ten wezwie podatnika do jej określenia lub podwyższenia, w terminie nie
krótszym niż 1 miesiąc od dnia doręczenia wezwania podając jednocześnie wartość
według własnej, wstępnej oceny;
C. organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia,
w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając
jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.

77.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, ilekroć w przepisach ustawy jest
mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to rozumie się przez to:
A. organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników
materialnych, bez zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań
gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo
samodzielnie realizujące te zadania;
B. organizacyjnie i finansowo zorganizowany zespół składników materialnych
i niematerialnych, 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.

78.

Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, w razie ogłoszenia
upadłości firmy inwestycyjnej środki pieniężne powierzone przez klientów firmie
inwestycyjnej w związku ze świadczeniem przez nią usług maklerskich:
A. podlegają zawsze włączeniu do masy upadłości firmy inwestycyjnej;
B. podlegają włączeniu do masy upadłości firmy inwestycyjnej, o ile postanowiła tak
rada wierzycieli lub sędzia komisarz;
C. podlegają wyłączeniu z masy upadłości firmy inwestycyjnej.

79.

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisy w rejestrze dłużników
niewypłacalnych:
A. podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
z urzędu;
B. podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra
Sprawiedliwości;
C. nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
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80.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż, zamiana, darowizna
lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru
zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa wymaga:
A. opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków;
B. pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków;
C. pozwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

81.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ogłoszenie upadłości
płatnika składek:
A. nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia należności z tytułu składek;
B. przerywa bieg terminu przedawnienia należności z tytułu składek;
C. powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności z tytułu składek.
Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zamiar
przeprowadzenia grupowego zwolnienia:
A. nie musi być konsultowany przez pracodawcę z zakładowymi organizacjami
związkowymi działającymi u tego pracodawcy;
B. pracodawca ma obowiązek skonsultować z zakładowymi organizacjami
związkowymi działającymi u tego pracodawcy, a jeżeli u danego pracodawcy nie
działają zakładowe organizacje związkowe to uprawnienia do konsultacji
przysługują przedstawicielom pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u tego
pracodawcy;
C. pracodawca ma obowiązek skonsultować wyłącznie z wybranymi
przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego
pracodawcy.

82.

83.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
projekty aktów prawa miejscowego przewidujących udzielanie pomocy publicznej
zgodnie z warunkami udzielania pomocy określonymi w rozporządzeniach
wydanych na podstawie ustaw zawierających upoważnienie do wydania aktów
prawa miejscowego:
A. nie podlegają ewidencjonowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów;
B. podlegają ewidencjonowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów;
C. podlegają ewidencjonowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów tylko wówczas, gdy uzna on to za stosowne.

84.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego, koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego
rachunku powierniczego obciążają:
A. dewelopera;
B. nabywcę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
C. bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy.
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85.

Zgodnie z ustawą – Prawo własności przemysłowej, w sprawach udzielania,
na warunkach określonych w ustawie, patentów oraz dodatkowych praw
ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe,
a także praw z rejestracji na wzory przemysłowe, topografii układów scalonych
oraz oznaczenia geograficzne:
A. właściwy jest Urząd Patentowy;
B. właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie;
C. właściwe są wojewódzkie sądy administracyjne.

86.

Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe, udzielanie pożyczek pieniężnych:
A. jest zawsze czynnością bankową;
B. jest czynnością bankową, o ile jest ono wykonywane przez bank;
C. nigdy nie jest czynnością bankową.

87.

Zgodnie z ustawą o obligacjach, jej przepisy nie mają zastosowania do obligacji
emitowanych przez:
A. gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego;
B. Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski;
C. Narodowy Bank Polski i banki spółdzielcze.

88.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, komornik ma obowiązek
przekazać uprawnionemu wyegzekwowane należności w terminie:
A. 4 dni;
B. 8 dni roboczych;
C. 12 dni.

89.

Zgodnie z ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, osoba fizyczna
posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prowadząca pozarolniczą
działalność gospodarczą powołana do pełnienia funkcji w postępowaniu
restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym:
A. jest zobligowana zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na czas pełnienia
tej funkcji;
B. wykonuje czynności poza prowadzoną działalnością gospodarczą;
C. wykonuje czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

90.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, obowiązek poinformowania właściwego sądu
lub innego organu prowadzącego rejestr lub ewidencję działalności gospodarczej
oraz urzędu skarbowego o miejscu przechowywania zbiorów jednostek, które
zostały zlikwidowane spoczywa na:
A. kierowniku, likwidatorze jednostki lub syndyku masy upadłościowej;
B. głównym księgowym;
C. właścicielu jednostki.
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91.

Zgodnie z nauką ekonomii, wskaźnik cyklu należności w dniach, który służy do
oszacowania czasu zamrożenia środków pieniężnych w należnościach, to iloraz:
A. średniego stanu należności i sprzedaży dziennej;
B. średniego stanu środków pieniężnych i należności;
C. sprzedaży dziennej i średniego stanu należności.

92.

Zgodnie z nauką ekonomii, rozłożony w czasie koszt zużycia środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych, prezentowany w rachunku zysków
i strat to:
A. dekapitalizacja;
B. rewaluacja;
C. amortyzacja.

93.

Zgodnie z nauką ekonomii, do podstawowych zewnętrznych przyczyn kryzysu
w przedsiębiorstwie możemy zaliczyć:
A. recesję gospodarczą, brak jasnych celów operacyjnych, brak współpracy
z bankiem;
B. politykę fiskalną, model konsumpcji, zmiany technologiczne w branży;
C. niską produktywność, brak controllingu, globalizację.

94.

Zgodnie z nauką ekonomii, różnica między kwotą aktywów i zobowiązań
przedsiębiorstwa ustalona na podstawie jego bilansu, to tzw. wartość księgowa
tego przedsiębiorstwa, która liczbowo odpowiada:
A. sumie aktywów trwałych i zobowiązań;
B. wysokości kapitałów własnych;
C. sumie bilansowej.

95.

Zgodnie z nauką ekonomii, wadą mnożnika EV/EBIT (stanowiącego iloraz
bieżącej wartości spółki i jej zysku operacyjnego), który znajduje zastosowanie
przy wycenie przedsiębiorstw (spółek) metodą porównawczą, jest:
A. wpływ różnych metod amortyzacji na wynik porównywanych spółek;
B. zniekształcenie spowodowane różnymi stopami podatku dochodowego
w porównywanych spółkach;
C. brak możliwości porównywania spółek o różnym poziomie zadłużenia.

96.

Zgodnie z nauką ekonomii, z kartelem, jako formą monopolu, mamy do czynienia
gdy:
A. na rynku istnieje tylko jeden wytwórca dyktujący ceny;
B. na rynku istnieje grupa wytwórców zrzeszona w branżowej organizacji, której
celem jest reprezentowanie interesów tej grupy;
C. wielu wytwórców zmawia się i zaczyna prowadzić wspólną politykę wobec
licznych i niezorganizowanych odbiorców, która najczęściej polega na
ograniczeniu łącznej podaży produktów, co pozwala na podniesienie cen.
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97.

Zgodnie z nauką ekonomii, akcyza to przykład podatku:
A. bezpośredniego;
B. pośredniego;
C. majątkowego.

98.

Zgodnie z nauką ekonomii, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe są
wykazywane:
A. w bilansie przedsiębiorstwa jako składnik aktywów obrotowych;
B. w bilansie przedsiębiorstwa jako składnik aktywów trwałych;
C. w rachunku zysków i strat w sekcji podstawowej działalności operacyjnej.

99.

Zgodnie z nauką ekonomii, zasada podwójnego zapisu stosowana w rachunkowości
oznacza, że każda operacja gospodarcza jest księgowana:
A. na co najmniej dwóch kontach, po ich przeciwnych stronach, w takiej samej
kwocie;
B. dwukrotnie, raz w dzienniku, a raz w księdze głównej;
C. niezależnie przez dwóch księgowych w celu wyeliminowania ewentualnych
błędów.

100. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, przywódca formalny i nieformalny grupy, to:
A. zawsze ta sama osoba;
B. zawsze różne osoby;
C. ta sama lub różne osoby.
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