
Aktualizacja testów – aplikacja komornicza 
Stan prawny na 24.7.2018 r. 

 

Nr Treść pytania Odp. 
Źródło 
(art.) 

 

 
Testy z ustaw zawarte w książce, a nieobjęte wykazem tytułów aktów prawnych na 
egzamin wstępny na aplikację komorniczą w 2018 r.: 
1) ustawa z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 
2) ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych, 
3) ustawa z 26.1.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 
4) ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
5) ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane, 
6) ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
7) ustawa z 26.3.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. 
  

 
Prawo o ustroju sądów powszechnych 

 

 
 
 
 
 
 

Pyt. 
53 
 

Str. 
58 

Odwołanie prezesa albo wiceprezesa sądu następuje po 
zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu. Pozytywna opinia 
kolegium właściwego sądu upoważnia Ministra Sprawiedliwości do 
odwołania jego prezesa albo wiceprezesa. Niewydanie opinii w 
terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia przez Ministra 
Sprawiedliwości zamiaru odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu 
nie stoi na przeszkodzie odwołaniu. Jeżeli opinia kolegium 
właściwego sądu w przedmiocie odwołania jego prezesa albo 
wiceprezesa jest negatywna, Minister Sprawiedliwości może 
przedstawić zamiar odwołania, wraz z pisemnym uzasadnieniem, 
Krajowej Radzie Sądownictwa. Negatywna opinia Krajowej Rady 
Sądownictwa: 
a) jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca, jeżeli uchwała w tej sprawie 
została podjęta większością dwóch trzecich głosów, 
b) jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca, jeżeli uchwała w tej sprawie 
została podjęta bezwzględną większością głosów, 
c) nie jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca. 

a 
Art. 27 § 
2, 5 i 5a 

 
 
 
 
 

Pyt. 
91 
 

Str. 
63 

Co do zasady, sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem 
ukończenia 65 roku życia, chyba że nie później niż na sześć 
miesięcy i nie wcześniej niż na dwanaście miesięcy przed 
ukończeniem tego wieku oświadczy Krajowej Radzie Sądownictwa 
wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie 
stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do 
pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych 
dla kandydata na stanowisko sędziowskie. Krajowa Rada 
Sądownictwa może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska 
sędziego, jeżeli jest to uzasadnione interesem wymiaru 
sprawiedliwości lub ważnym interesem społecznym. W razie 
wyrażenia przez Krajową Radę Sądownictwa zgody sędzia może 
zajmować stanowisko: 
a) dożywotnio, 
b) nie dłużej niż do ukończenia 70. roku życia, 
c) nie dłużej niż do ukończenia 75. roku życia. 

b 
Art. 69 § 
1, 1b i 3 

 
Ustawa o Sądzie Najwyższym 



 

Pyt. 
48 
 

Str. 
86 

Ławników wybiera:  
a) Sejm w głosowaniu tajnym  
b) Senat w głosowaniu jawnym,  
c) Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, w głosowaniu tajnym. 

b 
Art. 61 § 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Pyt. 
70 
 

Str. 
88 

W sytuacji określonej w ustawie, jeżeli jest to konieczne dla 
zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa 
prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, 
od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu 
wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, może być 
wniesiona skarga nadzwyczajna. Skargę nadzwyczajną może 
wnieść:  
a) Prezydent RP, Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw 
Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości Rzecznik Praw 
Dziecka,  
b) Prezydent RP, Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości, 
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości 
Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów,  
c) Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie 
swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Generalnej RP, Rzecznik Praw 
Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru 
Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i Średnich 
Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

c 
Art. 89 § 

1 i 2 

 
 

Pyt. 
78 
 

Str. 
89 

Jeżeli skarga nadzwyczajna dotyczy orzeczenia zapadłego w wyniku 
postępowania, w którego toku orzeczenie wydał Sąd Najwyższy, 
sprawę rozpoznaje Sąd Najwyższy w składzie:  
a) 3 sędziów SN orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 
Publicznych oraz 2 ławników SN,  
b) 5 sędziów SN orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 
Publicznych,  
c) 5 sędziów SN orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 
Publicznych oraz 2 ławników SN. 

c 
Art. 94 § 

2 

 
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej 

 

 
Pyt. 

2 
 

Str. 
99 

Do zadań KAS należy m.in.:  
a) realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych 
należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie 
odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, 
w zakresie których właściwe są inne organy,  
b) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
przepisów prawa podatkowego i celnego, 
c) obie powyższe odpowiedzi są poprawne.  

c 
Art. 2 

ust 1 pkt 
1 i 7 

 
 
 
 

Pyt. 
30 
 

Str. 
102 

Organy KAS, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie 
określonym w ustawie, mogą zbierać i wykorzystywać informacje, w 
tym dane osobowe, od osób prawnych, jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, o zdarzeniach mających 
bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania 
podatkowego lub należności celnych oraz przetwarzać je, a także 
występować do tych podmiotów o udostępnienie dokumentów 
zawierających informacje, w tym dane osobowe, także bez wiedzy i 
zgody osoby, której dane te dotyczą. Organ KAS:  
a) nie może żądać dokumentów i informacji, do których ma dostęp,  

a 
Art. 45 

ust. 1 i 2 



b) może żądać dokumentów i informacji, do których ma dostęp,  
c) nie może żądać dokumentów i informacji, do których nie ma dostępu.  

 
Kodeks cywilny 

 

 
 
 
 
 

Pyt. 
250 

 
Str. 
144 

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia 
wynosi: 
a) 3 lata, a dla roszczeń o świadczenie okresowe oraz roszczeń 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – rok; jednakże 
koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku 
kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż rok; 
b) 5 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata; jednakże 
koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku 
kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż rok, 
c) 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata; jednakże 
koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku 
kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa 
lata. 

c Art. 118 

 
 

Pyt. 
266 

 
Str. 
146 

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub 
innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego 
rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również 
roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem 
polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną 
przez sąd, przedawnia się z upływem: 
a) 10 lat,  
b) 6 lat, 
c) 5 lat. 

b 
Art. 125 

§ 1 

 
 
 

Pyt. 
267 

 
Str. 
146 

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub 
innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego 
rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również 
roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem 
polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną 
przez sąd przedawnia się z upływem 6 lat. Jeżeli stwierdzone w ten 
sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o 
świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z 
upływem: 
a) roku, 
b) 3 lat, 
c) 5 lat. 

b 
Art. 125 

§ 1 

Pyt. 
773 

 
Str. 
207 

Co do zasady (z zastrzeżeniem wypadku, gdy kupującym jest 
konsument), roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy 
sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem:  
a) 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wady,  
b) 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wady,  
c) roku od dnia stwierdzenia wady. 

c 
Art. 568 

§ 2 

  
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

 
 

Pyt. 
5 
 

Str. 
474 

Odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie Prezesa 
UOKiK, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego, Przewodniczącego KRRiTV:  
a) podlegają opłacie,  
b) nie podlegają opłacie,  

a 
Art. 3 
ust. 2 
pkt 9 



c) podlegają opłacie, z wyjątkiem odwołania od decyzji. 

  
Ustawa o prawach konsumenta 

 
 
 
 
 

Pyt. 
7 
 

Str. 
503 

Przepisy ustawy o prawach konsumenta:  
a) są stosowane do umów zawieranych z dostawcą usług, o którym 
mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z 16.7.2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z 
takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego 
połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez 
konsumenta,  
b) nie są stosowane do umów o udział w imprezie turystycznej, o której 
mowa w ustawie z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie, 
c) są stosowane do umów, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 
16.9.2011 r. o timeshare. 

b 
Art. 3 
ust. 1 
pkt 8 

  
Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego 

 
Pyt. 
59 
 

Str. 
518 

Co do zasady, z zastrzeżeniem art. 17 albo 58a, akt urodzenia 
sporządza się: 
a) w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka, 
b) w ciągu 5 dni od zgłoszenia urodzenia dziecka, 
c) w ciągu tygodnia od zgłoszenia urodzenia dziecka. 

a 
Art. 52 
ust. 1 

 
Pyt. 
61 
 

Str. 
518 

Akt urodzenia sporządza się na podstawie: 
a) zgłoszenia, 
b) karty urodzenia albo karty martwego urodzenia przekazanej przez 
podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz protokołu zgłoszenia 
urodzenia albo zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu 
elektronicznego, 
c) odpowiedniego formularza składanego przez rodzica urodzonego 
dziecka wraz ze zgłoszeniem 

b 
Art. 53 
ust. 1 

  
Ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych – uchylona 

 

 
Ordynacja podatkowa 

 
 
 
 
 

Pyt. 
131 

 
Str. 
648 

Przy zapłacie gotówką za termin dokonania zapłaty podatku uważa 
się wyłącznie:  
a) dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub w 
kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy lub na rachunek tego 
organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy – Prawo 
pocztowe, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług 
płatniczych, w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub 
instytucji pieniądza elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez 
płatnika lub inkasenta,  
b) dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego albo 
dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,  
c) dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na 
rachunek tego organu w banku. 

a 
Art. 60 § 

1 

 
 

Pyt. 
132 

W obrocie bezgotówkowym za termin dokonania zapłaty podatku 
uważa się wyłącznie:  
a) dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika na podstawie 
zlecenia pokrycia należności wystawionego przez organ podatkowy,  

c 
Art. 60 § 

1 



 
Str. 
649 

b) dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika na podstawie 
polecenia przelewu,  
c) dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, rachunku podatnika 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku 
płatniczego podatnika w instytucji płatniczej, małej instytucji płatniczej lub 
instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu, a 
w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż 
polecenie przelewu – dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji 
transakcji płatniczej, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z 19.8.2011 r. 
o usługach płatniczych. 

 
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

 
 

Pyt. 
64 
 

Str. 
773  

Dane określające przedmiot działania według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD – nie więcej niż 10 pozycji), wzmiankę o złożeniu 
sprawozdania finansowego, wzmiankę o złożeniu sprawozdania z 
badania, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez 
firmę audytorską, na podstawie przepisów o rachunkowości, 
umieszczane są w dziale:  
a) pierwszym,  
b) drugim,  
c) trzecim. 

c Art. 40 

 
Kodeks pracy 

 

 
 

Pyt. 
325 

 
Str. 
856 

Praca w niedziele i święta jest dozwolona m.in. w razie konieczności 
prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia 
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii lub 
przy niezbędnych remontach. Za pracę w niedzielę i święto, w tych 
przypadkach, uważa się pracę wykonywaną między godziną: 
a) 7.00 w tym dniu a godziną 7.00 w następnym dniu,  
b) 00.00 w tym dniu a godziną 00.00 w następnym dniu, chyba że u 
danego pracodawcy została ustalona inna godzina,  
c) 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego 
pracodawcy została ustalona inna godzina. 

c 
art. 1519 

§ 2  
 

 
 
 

Pyt. 
326 

 
Str. 
856 

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele, w przypadkach o 
których mowa w art. 15110 pkt 1—9 i 11 oraz w przepisach ustawy z 
10.1.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w 
niektóre inne dni, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień 
wolny od pracy w zamian za pracę w te dni w okresie: 
a) 3 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej 
niedzieli, 
b) 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej 
niedzieli, 
c) 7 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej 
niedzieli. 

b 
15111 § 1 

pkt 1 

 
Pyt. 
327 

 
Str. 
856 

Pracownikowi wykonującemu pracę w święto, w przypadkach o 
których mowa w art. 15110 pkt 1—9 i 11 oraz w przepisach ustawy z 
10.1.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w 
niektóre inne dni, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień 
wolny od pracy w zamian za pracę w święto w ciągu: 
a) okresu rozliczeniowego, 
b) połowy okresu rozliczeniowego, 
c) roku kalendarzowego. 

a 
Art. 

15111 § 1 
pkt 2 

  
Ustawa o samorządzie gminnym 



 
Pyt. 
21 
 

Str. 
946  

Kadencja rady gminy trwa:  
a) 4 lata, licząc od dnia wyboru, 
b) 5 lat, licząc od dnia wyboru, 
c) 6 lat, licząc od dnia wyboru. 

b Art. 16 

 
 

Pyt. 
46 
 

Str. 
948  

Rada gminy, po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie 
później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, może 
podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie 
odwołania wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie wójtowi absolu-
torium lub nieudzielenie wójtowi wotum zaufania jedynie na wniosek 
co najmniej:  
a) 1/4 ustawowego składu rady,  
b) połowy ustawowego składu rady,  
c) 2/3 ustawowego składu rady.  

a 
Art. 28b 
ust. 1 

 
Ustawa o samorządzie powiatowym 

  
Pyt. 8 

 
Str. 
954 

Kadencja rady powiatu trwa:  
a) 3 lata, licząc od dnia wyborów,  
b) 4 lata, licząc od dnia wyborów,  
c) 5 lat, licząc od dnia wyborów.  

c 
Art. 9 
ust. 2 

Pyt. 
42 
 

Str. 
958 

Rada powiatu może odwołać starostę z innej przyczyny niż 
nieudzielenie absolutorium lub nieudzielenie wotum zaufania 
zarządowi jedynie na wniosek co najmniej: 

a) a) 1/3 ustawowego składu rady,  
b) b) 1/4 ustawowego składu rady,  

c) 1/5 ustawowego składu rady.  

b 
Art. 31 
ust. 1 

  
Ustawa o samorządzie województwa 

 
Pyt. 
16 
 

Str. 
965  

Kadencja sejmiku województwa trwa:  
a) 5 lat, licząc od dnia wyborów,  
b) 6 lat, licząc od dnia wyborów,  
c) 8 lat, licząc od dnia wyborów.  

a 
Art. 16 
ust. 2 

Pyt. 
55 
 

Str. 
970 

Sejmik województwa może odwołać marszałka województwa z innej 
przyczyny niż nieudzielenie absolutorium lub nieudzielenie wotum 
zaufania jedynie na wniosek co najmniej: 

a) a) 1/4 ustawowego składu sejmiku,  
b) b) 1/3 ustawowego składu sejmiku,  

c) połowy ustawowego składu sejmiku.  

a 
Art. 37 
ust. 1 

 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 

 

 
 
 

Pyt. 
48 
 

Str. 
996 

Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości 
Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby Kancelarii Sejmu, 
Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, TK, RPO, Rzecznika 
Praw Dziecka, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, SN, 
NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych, NIK, Krajowej Rady 
Sądownictwa, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratury 
Krajowej, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Naro-
dowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
oraz Państwowej Inspekcji Pracy, gospodaruje:  
a) Prezes RM,  
b) Rada Ministrów,  

c 
Art. 60 
ust. 1 



c) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – co do zasady. 

 
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

 

 
 
 
 
 

Pyt. 
88 
 

Str. 
1035 

Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku 
bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu 
wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do 
wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z 
tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz 
kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa 
bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z 
rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz 
przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie 
egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny o 
przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu 
rachunku bankowego zobowiązanego: 
a) niezwłocznie po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 
b) w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 
c) niezwłocznie po upływie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

a 
Art. 80 
ust. 1 

 


