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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 27 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 27 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 19 września 2022 r. 

10. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut. 
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1. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, celem prowadzenia postępowania 

upadłościowego wobec przedsiębiorcy jest: 

A. likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika; 

B. zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne  

względy na to pozwolą – zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika; 

C. rozłożenie spłaty zobowiązań dłużnika na raty. 

 

2. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, nie można ogłosić upadłości, między 

innymi: 

A. spółki kapitałowej; 

B. wspólnika spółki osobowej; 

C. funduszu inwestycyjnego. 

 

3. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości 

złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że: 

A. wierzytelność wnioskodawcy ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między 

stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości; 

B. majątek dłużnika wystarczy na zaspokojone tylko 10% wierzytelności 

wnioskodawcy; 

C. wierzyciel nie wezwał dłużnika do zapłaty przed złożeniem wniosku o ogłoszenie 

upadłości. 

 

4. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w przypadku śmierci dłużnika po złożeniu 

wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie działa zarządca sukcesyjny, sąd 

upadłościowy ustanawia dla zmarłego: 

A. zarządcę przymusowego; 

B. opiekuna; 

C. kuratora. 

 

5. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy 

sądowego, do dokonania przez dłużnika czynności przekraczających zakres 

zwykłego zarządu wymagana jest zgoda tegoż nadzorcy pod rygorem: 

A. bezskuteczności czynności prawnej; 

B. nieważności czynności prawnej; 

C. sankcyjnego umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości.  
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6. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w przypadku prawomocnego ogłoszenia 

upadłości z zatwierdzeniem warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika 

(przygotowana likwidacja), zawarcie przez syndyka umowy sprzedaży może 

nastąpić wyłącznie po: 

A. wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi 

ceny złożonej wcześniej do depozytu; 

B. prawomocnym ustaleniu wynagrodzenia syndyka; 

C. upływie dwóch miesięcy od stwierdzenia prawomocności postanowienia 

o ogłoszeniu upadłości. 

 
7. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, zawarte w sporządzanym przez syndyka 

spisie należności informacje o przysługujących upadłemu wierzytelnościach 

podlegają ujawnieniu dopiero z chwilą: 

A. obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych uchwały rady wierzycieli albo 

postanowienia sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż wierzytelności; 

B. sporządzenia przez syndyka w systemie teleinformatycznym obsługującym 

postępowanie sądowe, według wzorca udostępnionego w tym systemie, spisu 

należności;  

C. obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uchwały rady wierzycieli 

albo postanowienia sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż 

wierzytelności. 

 

8. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, kary umowne zastrzeżone na wypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez upadłego, jeżeli 

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane przez upadłego lub jeżeli kara 

umowna jest rażąco wygórowana, za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości 

w całości lub części uznaje: 

A. sędzia-komisarz na wniosek syndyka; 

B. sąd na wniosek sędziego-komisarza; 

C. rada wierzycieli na wniosek syndyka. 
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9. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, po ogłoszeniu upadłości wszelkie 

uprawnienia upadłego związane z uczestnictwem w spółkach lub spółdzielniach 

wykonuje:  

A. zarządca; 

B. kurator upadłego; 

C. syndyk. 

 
10. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, uznanie, zrzeczenie się i zawarcie ugody co 

do roszczeń spornych oraz poddanie sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego 

wymaga pod rygorem nieważności zezwolenia: 

A. rady wierzycieli; 

B. sądu upadłościowego; 

C. sędziego przewodniczącego składu sądu upadłościowego. 

 

11. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym pisma 

procesowe oraz dokumenty upadły będący przedsiębiorcą wnosi do sądu: 

A. co do zasady, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnionych w tym 

systemie formularzy, pod rygorem niewywołania skutków prawnych, jakie ustawa 

wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu, jeżeli zostały one wniesione 

w innej formie (papierowej); 

B. w formie papierowej, jeżeli złożył oświadczenie, że nie jest zdolny do założenia 

konta użytkownika w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe z wykorzystaniem udostępnionych w tym systemie formularzy; 

C. wyłącznie za pośrednictwem syndyka przy wykorzystaniu udostępnionego w biurze 

syndyka systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.  

 
12. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, sędzia-komisarz w celu przyspieszenia 

postępowania może dokonywać wezwań, zawiadomień i doręczeń w sposób, który 

uzna w okolicznościach konkretnej sprawy za najbardziej celowy, nawet 

z pominięciem przepisów ogólnych, jeżeli: 

A. upadły i syndyk złożyli po ogłoszeniu upadłości oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

doręczenia z pominięciem przepisów ogólnych; 

B. zezwoliła na to rada wierzycieli; 

C. sposób wezwania, zawiadomienia lub doręczenia umożliwia adresatowi zapoznanie 

się z treścią otrzymanej informacji.  
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13. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w razie wniesienia sprzeciwu co do uznania 

albo odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności, syndyk przekazuje 

sędziemu-komisarzowi zgłoszenie wierzytelności za pośrednictwem: 

A. wyłącznie operatora pocztowego; 

B. operatora pocztowego albo systemu teleinformatycznego obsługującego 

postępowanie sądowe, według jego wyboru; 

C. wyłącznie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. 

 

14. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, jeżeli nie wniesiono sprzeciwu, listę 

wierzytelności zatwierdza po upływie terminu do jego wniesienia: 

A. syndyk; 

B. sędzia-komisarz; 

C. rada wierzycieli. 

 

15. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w przypadku zakończenia postępowania po 

prawomocnym zatwierdzeniu układu, wynagrodzenie ostateczne syndyka może 

zostać ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne o wynagrodzeniu zarządcy, jeżeli: 

A. wyrazi na to zgodę zgromadzenie wierzycieli; 

B. będzie to korzystne dla syndyka i jest uzasadnione jego zaangażowaniem w skuteczne 

zawarcie układu; 

C. wniosek syndyka pozytywnie zaopiniuje sędzia-komisarz. 

 

16.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, syndyk jest obowiązany do podejmowania 

działań umożliwiających zakończenie likwidacji w ciągu: 

A.   sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości; 

B.   roku od dnia ogłoszenia upadłości; 

C. sześciu miesięcy od dnia sporządzenia spisu inwentarza i sprawozdania finansowego. 

 

 

 

 

 

 



EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO   
6 

17.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, na postanowienie ustalające cenę 

sprzedaży, po której jest dokonywany wykup składników majątku upadłego, 

służących  do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa 

państwa, zażalenie przysługuje:  

A. Agencji Mienia Wojskowego, wierzycielom oraz upadłemu;  

B. Ministrowi Obrony Narodowej, wierzycielom oraz upadłemu; 

C. wyłącznie wierzycielom oraz upadłemu. 

 

18.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, po ogłoszeniu upadłości syndyk może dalej 

prowadzić przedsiębiorstwo upadłego, jeżeli: 

A.   na upadłym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej;  

B.  niemożliwe jest zawarcie układu z wierzycielami lub niemożliwa jest sprzedaż   

przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części; 

C. możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami lub możliwa jest sprzedaż  

przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części.  

 

19.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, w razie zbycia przedsiębiorstwa, w którego 

skład wchodzą przedmioty obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi: 

A.   wartość składników mienia obciążonych tymi prawami nie podlega ujawnieniu 

w umowie sprzedaży, a uzyskana cena wchodzi w całości do funduszów masy 

upadłości; 

B.  wartość składników mienia obciążonych tymi prawami podlega ujawnieniu 

w umowie sprzedaży, a uzyskana cena podlega podziałowi na zaspokojenie 

wierzycieli, których wierzytelności były zabezpieczone na tych przedmiotach. 

Kwoty pozostałe po zaspokojeniu tych wierzytelności wchodzą do funduszów masy 

upadłości; 

C.  wartość składników mienia obciążonych tymi prawami podlega ujawnieniu 

w umowie sprzedaży, a uzyskana cena wchodzi w całości do funduszów masy 

upadłości. 
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20.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe,  jeżeli sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego 

jako całości nie jest możliwa ze względów ekonomicznych lub innych przyczyn: 

A. sąd upadłościowy może wyłączyć przedsiębiorstwo z majątku  masy upadłości; 

B. syndyk dalej prowadzi przedsiębiorstwo upadłego, dłużej niż trzy miesiące od dnia  

ogłoszenia upadłości, bez zezwolenia rady wierzycieli; 

C.  można sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 

 

21.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego może 

być poprzedzona umową dzierżawy na czas określony z prawem pierwokupu 

zawartą za zgodą:  

A. sędziego-komisarza; 

B. rady wierzycieli; 

C. upadłego. 

 

22.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, nabywca przedsiębiorstwa upadłego 

z chwilą zawiadomienia sądu, sądu polubownego lub organu prowadzącego 

postępowanie administracyjne wstępuje z mocy prawa  w miejsce upadłego  

lub syndyka do postępowań cywilnych, administracyjnych, sądowo-

administracyjnych oraz przed sądami polubownymi, dotyczących przedsiębiorstwa 

lub jego składników: 

A.  za zgodą obu stron; 

B.  za zezwoleniem strony przeciwnej; 

C.  bez zezwolenia strony przeciwnej. 
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23.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli planowana jest sprzedaż 

przedsiębiorstwa upadłego w całości, przy sporządzaniu spisu inwentarza 

i oszacowania masy upadłości, albo odrębnie, jeżeli możliwość takiej sprzedaży 

ujawniła się na późniejszym etapie, opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego 

sporządza: 

A. syndyk, a w przypadku wątpliwości co do rzetelności lub poprawności opisu 

i oszacowania audytor wskazany przez radę wierzycieli do sporządzenia nowego 

opisu i oszacowania; 

B.  audytor wskazany przez radę wierzycieli, a w przypadku wątpliwości co do 

rzetelności lub poprawności opisu i oszacowania biegły wskazany przez syndyka do 

sporządzenia nowego opisu i oszacowania; 

C.  biegły wybrany przez syndyka, a w przypadku wątpliwości co do rzetelności lub 

poprawności opisu i oszacowania, biegły wskazany przez sędziego–komisarza do 

sporządzenia nowego opisu i oszacowania. 

 

24.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, sprzedaż wierzytelności lub praw 

majątkowych upadłego może nastąpić w drodze przetargu lub aukcji.  

Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez sędziego-

komisarza: 

A.   chyba że sąd upadłościowy postanowi inaczej; 

B.  nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez 

sędziego-komisarza; 

C.  nie krótszym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez  

sędziego-komisarza. 

 

25.  Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, jeżeli rzecz obciążona zastawem 

rejestrowym znajduje się w posiadaniu zastawnika lub osób trzecich, zastawnik 

zawiadamia o zaspokojeniu się z przedmiotu zastawu: 

A.  syndyka;  

B.  sędziego-komisarza; 

C.  upadłego. 
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26.  Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, jeżeli w skład masy upadłości wchodzą 

ruchomości, których nie można zbyć z zachowaniem przepisów ustawy, wierzyciel 

może przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich 

w cenie: 

A.  nie niższej od ceny oszacowania; 

B.  nie niższej od połowy ceny oszacowania; 

C.  nie niższej od czwartej części  ceny oszacowania. 

27.  Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec 

deweloperów nabywcy w liczbie stanowiącej co najmniej 20% liczby nabywców 

w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez upadłego mogą 

zgłosić propozycje układowe:  

A.  w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia upadłości; 

B.  w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia upadłości; 

C.  w terminie dziewięćdziesięciu  dni od dnia ogłoszenia upadłości. 

28. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym osoby 

fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, według przepisów odrębnych 

tytułu V części trzeciej  ustawy, w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy, po wniesieniu skargi  

na czynności lub zaniechania syndyka: 

A. w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi syndyk sporządza uzasadnienie 

zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej 

zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą do właściwego sądu upadłościowego, 

chyba że skargę w całości uwzględnia; 

B. w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania skargi syndyk sporządza uzasadnienie 

zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej 

zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą do właściwego sądu upadłościowego, 

chyba że skargę w całości uwzględnia; 

C. syndyk nie sporządza uzasadnienia zaskarżonej czynności i w terminie trzech dni  

przekazuje skargę do właściwego sądu upadłościowego, chyba że skargę w całości 

uwzględnia. 
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29.  Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, po ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej, 

nieprowadzącej działalności gospodarczej, według przepisów odrębnych tytułu V 

części trzeciej ustawy, w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy, jeżeli w postępowaniu 

upadłościowym zaspokojeniu podlegają wierzytelności zabezpieczone hipoteką: 

A.  podziału ostatecznego funduszów masy upadłości dokonuje się po podziale sumy 

uzyskanej ze zbycia przedmiotu obciążonego; 

B.   sumy uzyskane z likwidacji rzeczy, wierzytelności i praw obciążonych hipoteką, 

przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli, których wierzytelności były 

zabezpieczone na tych rzeczach lub prawach, z zachowaniem przepisów ustawy, 

w planie spłaty wierzycieli oraz poprzez wykonanie określonego w planie spłaty 

wierzycieli podziału funduszów masy upadłości; 

C.  sumy uzyskane z likwidacji rzeczy, wierzytelności i praw obciążonych hipoteką, 

przeznacza się na zaspokojenie wszystkich  wierzycieli. 

 

30.  Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe,  po ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej, 

nieprowadzącej działalności gospodarczej, według przepisów odrębnych tytułu V 

części trzeciej ustawy, w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy, jeżeli upadły nie może 

wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego 

wniosek może zmienić plan spłaty wierzycieli: 

A.  po wysłuchaniu wierzycieli; 

B.   jeżeli wszyscy wierzyciele wyrażą na to zgodę; 

C.  jeżeli wierzyciele, którzy mają łącznie ponad połowę wierzytelności ujętych w planie 

spłat wyrażą na to zgodę. 

 

31.  Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, wstępny plan restrukturyzacyjny 

zawiera, między innymi, sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień 

przypadający w okresie: 

A. trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego;  

B. czterdziestu dni przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego; 

C. sześćdziesięciu dni przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego. 
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32.  Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, w przypadku uprawomocnienia się 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, sąd restrukturyzacyjny: 

A. odrzuca wniosek o zatwierdzenie układu albo otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego tego przedsiębiorcy; 

B.  odmawia zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo 

odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego tego przedsiębiorcy; 

C.   wstrzymuje rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego tego przedsiębiorcy do 

czasu zakończenia postępowania upadłościowego. 

 

33.  Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, jeżeli po otwarciu postępowania 

restrukturyzacyjnego okaże się, że właściwy jest inny sąd: 

A.     sprawę przekazuje się temu sądowi; 

B.     sprawę przekazuje się temu sądowi wyłącznie na wniosek dłużnika; 

C.     przekazanie sprawy jest niedopuszczalne. 

 

34.  Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne,  zarządcą może być osoba fizyczna 

albo spółka handlowa, która: 

A. była nadzorcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym, dotyczącym tego samego 

dłużnika; 

B.   jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, jednym z rodzeństwa, powinowatym 

dłużnika lub jego wierzyciela w tej samej linii czy stopniu; 

  C.  w okresie trzech lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była 

wspólnikiem albo akcjonariuszem dłużnika posiadającym udziały albo akcje 

w wysokości 4% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela, a w przypadku 

prostej spółki akcyjnej - 4% akcji tej spółki. 
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35.  Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, po ustaleniu wynagrodzenia 

wstępnego zarządca ma prawo do zaliczek kwartalnych w wysokości równej: 

A. 7% wynagrodzenia wstępnego, po upływie pełnego kwartału pełnienia funkcji; 

B. 10% wynagrodzenia wstępnego, po upływie pełnego kwartału pełnienia funkcji; 

C. 15 % wynagrodzenia wstępnego, po upływie pełnego kwartału pełnienia funkcji. 

 

36.  Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, po wydaniu przez sąd postanowienia 

o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca występuje w obrocie 

pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia: 

A. „w sanacji”; 

B. „w restrukturyzacji”; 

C. „w postępowaniu układowym”. 

 

37.  Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, wierzytelność z tytułu podatków za 

okres rozliczeniowy, w trakcie którego zostało otwarte postępowanie 

restrukturyzacyjne, z mocy prawa: 

A.   ulega proporcjonalnemu podziałowi na część traktowaną jak wierzytelność powstała 

przed dniem otwarcia postępowania oraz część traktowaną jak wierzytelność 

powstająca po dniu otwarcia postępowania, które ujmowane są w odrębnych 

deklaracjach lub innych tego typu dokumentach; 

B. w całości traktowana jest jak wierzytelność powstała przed dniem otwarcia   

postępowania i ujmowana jest w jednej deklaracji lub innym tego typu dokumencie; 

C.  w całości traktowana jest jak wierzytelność powstająca po dniu otwarcia 

postępowania i ujmowana jest w jednej deklaracji lub innym tego typu dokumencie. 

 

38.   Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, zakres uprawnień członków rady 

wierzycieli do badania ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa dłużnika, jeżeli zakres 

tego badania narusza tajemnice przedsiębiorstwa dłużnika, a także w przypadku 

wątpliwości w tym zakresie, określa: 

A.  sędzia-komisarz; 

B.  rada wierzycieli; 

C.  syndyk. 
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39.  Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, wierzyciel, któremu przysługuje 

wierzytelność ze stosunku pracy, może wyrazić zgodę na objęcie tej wierzytelności 

układem składając oświadczenie: 

A.  wyłączenie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym; 

B. w zwykłej formie pisemnej z zastrzeżeniem warunku, że wierzytelność zostanie 

w całości zaspokojona;  

C.  ustnie do protokołu zgromadzenia wierzycieli. 

 

40.  Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, dłużnik może złożyć propozycje 

zawarcia układu częściowego: 

A.   w każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym; 

B.   wyłączenie w postępowaniu układowym albo sanacyjnym; 

C. wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przyspieszonym 

postępowaniu układowym. 

 

41.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu 

cywilnego (spółka cywilna):  

A. może być przekształcona w spółkę jawną, przy czym umowa spółki jawnej nie może 

być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, a przekształcenie wymaga zgłoszenia 

do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników; 

B. może być przekształcona w spółkę jawną, przy czym umowa spółki jawnej może być 

zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, a zgłoszenie przekształcenia może być 

dokonane przez któregokolwiek ze wspólników; 

C. nie może być przekształcona w spółkę jawną. 

 

42.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kto zawiera umowę spółki jawnej 

z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do tej spółki przedsiębiorstwo:  

A. nie odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego 

przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki; 

B. odpowiada bez ograniczenia wobec osób trzecich za zobowiązania powstałe przy 

prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki; 

C. odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego 

przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki do wartości wniesionego 

przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili 

zaspokojenia wierzyciela. 
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43.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku ogłoszenia upadłości 

wspólnika spółki jawnej porozumienie w sprawie zakończenia działalności tej 

spółki:  

A. nie wymaga zgody syndyka; 

B. wymaga zgody syndyka; 

C. wymaga zgody syndyka i sędziego-komisarza. 

 

44.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółkę komandytową reprezentują:  

A.  komandytariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu 

nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki; 

B.  komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia  

sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki; 

C. komandytariusze i komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo 

prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. 

 

45.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uchwała walnego zgromadzenia w spółce 

komandytowo-akcyjnej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy w części 

przypadającej akcjonariuszom wymaga:  

A. zgody wszystkich komplementariuszy; 

B. zgody bezwzględnej większości komplementariuszy; 

C. zgody większości komplementariuszy. 

 

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

odpowiedzialnością (której umowa nie została zawarta przy wykorzystaniu wzorca 

umowy), jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno 

być dokonane w formie:  

A. pisemnej;  

B. pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi; 

C. aktu notarialnego. 
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47.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, akcje prostej spółki akcyjnej obejmowane 

są:  

A. wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;  

B. wyłącznie w zamian za wkłady niepieniężne; 

C. w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 

 

48.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, rada nadzorcza prostej spółki akcyjnej 

składa się z co najmniej:  

A. trzech członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą akcjonariuszy;  

B. pięciu członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą akcjonariuszy; 

C. siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą akcjonariuszy. 

 

49.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w razie ustanowienia uprzywilejowania 

akcji spółki akcyjnej co do głosu, jednej akcji nie można przyznać więcej niż: 

A. dwa głosy; 

B. trzy głosy; 

C. pięć głosów. 

 

50.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce akcyjnej, jeżeli przepisy prawa 

lub statut nie stanowią inaczej, uchwały walnego zgromadzenia zapadają: 

A.  zwykłą większością głosów; 

B.  bezwzględną większością głosów; 

C.  większością trzech czwartych głosów. 

 

51.   Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli jeden z małżonków odmawia 

zgody wymaganej do dokonania czynności w zakresie zarządu majątkiem 

wspólnym, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia 

przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie 

czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga: 

A.   dobro rodziny; 

B.   wyłącznie osobisty interes małżonka zwracającego się o dokonanie czynności; 

C.   wyłącznie osobisty interes małżonka odmawiającego zgody na dokonanie czynności. 
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52.  Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie zawarcia małżeńskiej 

umowy majątkowej, małżonek może powoływać się względem innych osób na 

umowę majątkową małżeńską: 

A. bez względu na to czy te osoby wiedziały o zawarciu i rodzaju umowy majątkowej; 

B. gdy jej zawarcie było tym osobom wiadome, bez wymogu znajomości przez te osoby 

rodzaju umowy; 

C. gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. 

 

53.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, 

która: 

A. zaprzecza temu faktowi; 

B. z faktu tego wywodzi skutki prawne; 

C. fakt ten potwierdza. 

 

54.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają: 

A.  małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście oraz osoby ubezwłasnowolnione 

częściowo; 

B.   wszyscy małoletni oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie; 

C. małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście oraz osoby całkowicie 

ubezwłasnowolnione. 

 

55.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, firmą osoby fizycznej: 

A. jest wyłącznie jej imię i nazwisko; 

B. może być wyłącznie określenie dobrane fantazyjnie; 

C. jest jej imię i nazwisko; nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń 

wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz 

innych określeń dowolnie obranych. 

 

56.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pożytkami cywilnymi rzeczy są:  

A.  jej płody;  

B. odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki 

stanowią normalny dochód z rzeczy;  

C.  dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego.  
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57.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest 

oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być 

spełnione: 

A. niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania; 

B. po upływie 14 dni od zawarcia umowy; 

C. po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

 

58.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę 

trzecią (przelew): 

A. bez zgody dłużnika, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu  umownemu 

albo właściwości zobowiązania; 

B. bez zgody dłużnika, a wszelkie odmienne zastrzeżenia umowne są niedopuszczalne; 

C. tylko za zgodą dłużnika. 

 

59.  Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zarządzenie przewodniczącego 

o zwrocie pozwu:  

A. doręcza się powodowi i pozwanemu; 

B. doręcza się tylko powodowi; 

C. nie podlega doręczeniu żadnej ze stron. 

 

60.  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. 

 

61.  Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, pozwany, przeciwko któremu zapadł 

wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw:  

A. w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku; 

B.  w ciągu miesiąca od doręczenia mu wyroku; 

C.  w ciągu dwóch miesięcy od doręczenia mu wyroku. 
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62.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postanowienie, na które nie 

służy zażalenie: 

A. nie podlega zaskarżeniu; 

B. strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji; 

C. podlega zaskarżeniu sprzeciwem. 

 

 

63.  Zgodnie z Kodeksem pracy, minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę określa: 

A.  państwo; 

B. rada gminy w formie uchwały na terenie właściwości danej jednostki samorządu 

terytorialnego; 

C. właściwy wojewoda na terenie województwa, w drodze zarządzenia. 

 

64.  Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, władzę ustawodawczą 

w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: 

A.  Sejm i Senat; 

B.  Sejm, Senat i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

C.  Sejm, Senat i Rada Ministrów. 

 

65.  Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, spory kompetencyjne między 

organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzyga: 

A. Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

administracji; 

B.   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów; 

C.   sąd administracyjny. 

 

66.  Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, o wydanie opinii zabezpieczającej 

zainteresowany może zwrócić się do: 

A.  Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; 

B.  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej; 

C.  ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
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67.  Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od 

czynności cywilnoprawnych podlega: 

A. umowa pożyczki rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku; 

B. umowa leasingu; 

C. umowa najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy. 

 

 

68.  Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, za działalność gospodarczą 

w rozumieniu ustawy nie uważa się: 

A. wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na 

obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na 

tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5; 

B. wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych lub o innym 

przeznaczeniu, znajdujących się w miastach przez osoby ze stałym miejscem pobytu 

w danym mieście, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajmu nie przekracza 3; 

C. wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych lub o innym 

przeznaczeniu, znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym 

miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi 

przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 8. 

 

 

69.  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną 

nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu 

wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się dla 

samochodów o mocy silnika powyżej 60 kW w kwocie: 

A. 250 zł miesięcznie; 

B. 300 zł rocznie; 

C. 400 zł miesięcznie. 

 

70.  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za 

koszty uzyskania przychodów wydatków: 

A. na umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), 

powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów; 

B. na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów; 

C. z tytułu odpłatnego zbycia udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) 

oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów 

wartościowych.  
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71.  Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, inwestor spełniający warunki do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę: 

A.  nie może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu 

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, 

poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż projekt budowlany 

zawsze podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę; 

B.   może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania 

działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, poprzedzającej 

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej 

oznaczony, jednak nie dłużej niż 3 lata; 

C.   może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania 

działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, poprzedzającej 

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej 

oznaczony, jednak nie dłużej niż 1 rok. 

 

 

72. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, do postępowania przed sądami 

rejestrowymi stosuje się przepisy: 

A.  Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że ustawa 

stanowi inaczej; 

B.  Kodeksu postępowania administracyjnego o postępowaniu uproszczonym, chyba że 

ustawa stanowi inaczej; 

C.  Kodeksu postępowania administracyjnego o postępowaniu zwyczajnym, chyba że 

ustawa stanowi inaczej. 

 

73.  Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w odniesieniu do nieruchomości 

wpisanej do rejestru zabytków, decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości 

wydaje: 

A.   wojewódzki konserwator zabytków; 

B.  wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości; 

C.  starosta po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział 

tej nieruchomości. 
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74.  Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, między innymi, wspólnik 

jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki 

jawnej, komandytowej i partnerskiej: 

A.  uważani są za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą; 

B.  nie są uważani za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą; 

C. nie są uważani za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, gdyż 

ustawa uznaje ich za osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu. 

 

 

75.  Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią 

inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację 

konsumenta w terminie: 

A. 6 tygodni od dnia jej otrzymania; 

B. 30 dni od dnia jej otrzymania; 

C. 2 miesięcy od dnia jej otrzymania. 

 

76.  Zgodnie z ustawą o spłacie niektórych niezaspokojonych należności 

przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, 

zgłoszenia należności przysługującej przedsiębiorcy od wykonawcy, wobec którego 

ogłoszono upadłość albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie jego upadłości na 

podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, albo wobec 

którego otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, dokonuje się: 

A. Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych; 

B. naczelnikowi właściwego dla wykonawcy urzędu skarbowego; 

C. Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

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

zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis 

albo pomocą de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, wydaje: 

A. naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla miejsca zamieszkania beneficjenta 

pomocy publicznej; 

B. podmiot udzielający beneficjentowi pomocy publicznej; 

C. wojewoda właściwy dla miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy publicznej. 
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78.  Zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorców, organ może wszcząć kontrolę 

przedsiębiorcy przed upływem 7 dni od dnia doręczenia temu przedsiębiorcy 

zawiadomienia o kontroli: 

A. zawsze, gdyż zawiadomienie takie ma tylko informacyjny charakter; 

B. na wniosek przedsiębiorcy; 

C. za zgodą organu wyższego stopnia. 

 

79.  Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadectwa pracy, w razie uwzględnienia 

przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, 

pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu: 

A. 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie; 

B. 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie; 

C. 21 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie. 

 

 

80.  Zgodnie z ustawą o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub 

restrukturyzacji przedsiębiorców, pomoc na ratowanie jest udzielana w formie: 

A. bezzwrotnej dotacji; 

B. zwrotnej dotacji; 

C. pożyczki. 

 

 

81.  Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych, jeżeli strony transakcji handlowej przewidziały w umowie zbadanie 

towaru lub usługi celem potwierdzenia zgodności towaru lub usługi z umową, 

ustalony w umowie termin tego badania nie może być rażąco nieuczciwy wobec 

wierzyciela i nie może przekraczać:  

A. 3 dni, licząc od dnia otrzymania towaru lub usługi; 

B. 7 dni, licząc od dnia otrzymania towaru lub usługi; 

C. 30 dni, licząc od dnia otrzymania towaru lub usługi. 

 

82.  Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, rękojmia wiary publicznej ksiąg 

wieczystych nie chroni rozporządzeń: 

A. wyłącznie nieodpłatnych; 

B. wyłącznie dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze; 

C. nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze.  
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83.  Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od pozwu 

spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym pobiera się: 

A. czwartą część opłaty; 

B. połowę opłaty; 

C. trzy czwarte opłaty. 

 

 

84.  Zgodnie z ustawą o własności lokali, na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali: 

 

A. są zobowiązani do uiszczania zaliczek jeżeli statut tak stanowi; 

B. uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego 

miesiąca; 

C. nie są zobowiązani do uiszczania zaliczek. 

 

85.  Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej, patenty są udzielane – bez 

względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są:  

 

A. nowe, odpowiadają standardom współczesnej nauki, niezależnie od tego, czy nadają 

się do przemysłowego stosowania; 

B.  nowe, posiadają odpowiedni stopień złożoności, niezależnie od tego, czy nadają się 

do przemysłowego stosowania;  

C.   nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. 

 

86.  Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych, komornik:  

A. jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem 

działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności, a Skarb Państwa jest 

odpowiedzialny za szkodę solidarnie z komornikiem; 

B. nie jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem 

działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności, a za wyrządzoną przez 

komornika szkodę jest odpowiedzialny Skarb Państwa; 

C. jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem 

działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności a Skarb Państwa nie ponosi 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez komornika. 
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87.  Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, rejestr ten jest: 

A. jawny i każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi 

objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem sieci Internet; 

B. co do zasady jawny, jednak aby zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz 

danymi objętymi treścią obwieszczeń należy wykazać interes prawny;  

C. poufny, a dostęp do niego mają osoby wymienione w ustawie. 

 

88. Zgodnie z ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, okres przechowywania 

danych osobowych zgromadzonych przez doradcę restrukturyzacyjnego przy 

wykonywaniu uprawnień i obowiązków wynikających z licencji doradcy 

restrukturyzacyjnego wynosi: 

A. 10 lat od zakończenia postępowania, w którym dane zostały zgromadzone. Po upływie 

tego okresu dane osobowe zawsze podlegają usunięciu; 

B. 5 lat od zakończenia postępowania, w którym dane zostały zgromadzone. Po upływie 

tego okresu dane osobowe podlegają usunięciu, chyba że dalsze ich przechowywanie 

jest niezbędne dla ochrony praw lub dochodzenia roszczeń; 

C. 3 lata od zakończenia postępowania, w którym dane zostały zgromadzone. Po upływie 

tego okresu dane osobowe zawsze podlegają usunięciu. 

 

89. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, część aktywów netto jednostki zależnej, objętej 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, która należy do udziałowców innych 

niż jednostki grupy kapitałowej określana jest jako: 

A. aktywa rezerwowe; 

B. wartość firmy; 

C. kapitały mniejszości. 
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90.  Zgodnie z ustawą o rachunkowości, roczne sprawozdanie jednostek, w stosunku do 

których ogłoszona została upadłość: 

A. nie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający i nie podlega badaniu zgodnie 

z wymogami przeprowadzania badań sprawozdań finansowych określonymi 

w ustawie; 

B. nie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, podlega jednak badaniu 

zgodnie z wymogami przeprowadzania badań sprawozdań finansowych określonymi 

w ustawie; 

C. podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający i podlega badaniu zgodnie 

z wymogami przeprowadzania badań sprawozdań finansowych określonymi 

w ustawie. 

 

91.  Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, materiały 

archiwalne będące własnością bądź na podstawie innego tytułu pozostające 

w posiadaniu niepaństwowych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, 

mogą przyjmować na przechowanie: 

A. jednostki organizacyjne państwowej sieci archiwalnej; 

B. archiwa zakładowe jednostek samorządu terytorialnego; 

C. podmioty prowadzące działalność archiwalną. 

 

92.  Zgodnie z nauką ekonomii, wskaźniki, takie jak udział przychodów netto ze 

sprzedaży w przychodach ogółem, czy udział wynagrodzeń w kosztach ogółem,                         

to przykłady wskaźników analizy: 

A. poziomej rachunku zysków i strat; 

B. pionowej rachunku zysków i strat;  

C. przyczynowo-skutkowej. 

 

93.  Zgodnie z nauką ekonomii, metody wyceny przedsiębiorstwa, takie jak metody 

współczynnika P/E i współczynnika P/BV, zaliczamy do metod: 

A. dochodowych; 

B. mieszanych;  

C. porównawczych. 
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94.  Zgodnie z nauką ekonomii, koszty, takie jak amortyzacja, zużycie materiałów 

i energii, usługi obce, są: 

A. przykładami kosztów układu rodzajowego i są prezentowane w porównawczym 

wariancie rachunku zysków i strat; 

B. przykładami kosztów układu kalkulacyjnego i są prezentowane w kalkulacyjnym 

wariancie rachunku zysków i strat; 

C. przykładami kosztów układu rodzajowego i są prezentowane w kalkulacyjnym 

wariancie rachunku zysków i strat. 

 

95.  Zgodnie z nauką ekonomii, wskaźnik rentowności aktywów (ROA), to: 

A. iloczyn zysku netto i średniego stanu aktywów ogółem; 

B. iloraz zysku netto i średniego stanu aktywów ogółem; 

C. iloraz średniego stanu aktywów netto i zysku brutto. 

 

96.  Zgodnie z nauką ekonomii, podatki, które są nakładane najczęściej w powiązaniu 

z wielkością dochodów i posiadanego lub dziedziczonego majątku, to podatki: 

A. pośrednie; 

B. bezpośrednie; 

C. akcyzowe. 

 

97.  Zgodnie z nauką ekonomii, źródła pochodzenia zasobów majątkowych będących                 

w dyspozycji jednostki, wskazujące na to, kto wyposażył w nie jednostkę, na jaki 

czas i na jakich warunkach, w rachunkowości określa się jako: 

A. aktywa; 

B. pasywa; 

C. przychody. 

 

98.  Zgodnie z nauką ekonomii, proces okresowego ustalania lub sprawdzania 

rzeczywistego stanu (ilościowego i wartościowego) składników aktywów i pasywów 

objętych ewidencją księgową, to: 

A. atestacja; 

B. kontrola krzyżowa; 

C. inwentaryzacja. 
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99. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, struktura organizacji oparta na dwóch 

nakładających się kryteriach podziału na wydziały, to struktura: 

A. konglomeratowa; 

B. macierzowa; 

C. typu „U”. 

 

100. Zgodnie z naukami o zarządzaniu, analiza typu SWOT polega na ocenie: 

A. wyłącznie wewnętrznych mocnych i słabych stron organizacji; 

B. wyłącznie szans i zagrożeń ze strony otoczenia, w jakim działa organizacja; 

C. zarówno wewnętrznych mocnych i słabych stron organizacji, jak i szans oraz zagrożeń 

ze strony otoczenia, w jakim działa organizacja. 

 

 

 


