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Dział I. Źródła prawa i wykładnia prawa
1. Zgodnie z Konstytucją RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczy-

pospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły:
a) akty prawa miejscowego,
b) wyłącznie ustawy i rozporządzenia,
c) uchwały rad gmin.

Art. 87 ust. 2 Konstytucji RP:
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, któ-
re je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Prawidłowa odpowiedź: a

2. Zgodnie z Konstytucją RP rozporządzenia są wydawane:
a) tylko przez organy imiennie wskazane w ustawach,
b) przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia 

zawartego w ustawie i w celu jej wykonania,
c) wyłącznie przez upoważnionych Ministrów.

Art. 92 ust. 1 Konstytucji RP:
Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnie-
nia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania 
rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Prawidłowa odpowiedź: b

3. Zgodnie z Konstytucją RP podmiot podatku, jego przedmiot i stawka podatkowa, 
a także zasady przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorie podmiotów zwolnionych 
od podatków powinny być uregulowane:
a) w ustawie i rozporządzeniach,
b) w ustawie,
c) w rozporządzeniach.

Art. 217 Konstytucji RP:
Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i sta-
wek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podat-
ków następuje w drodze ustawy.

Prawidłowa odpowiedź: b

4. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków 
i opłat lokalnych:
a) w zakresie określonym w ustawie,
b) na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
c) bez ograniczeń.
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Art. 168 Konstytucji RP:
Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie 
określonym w ustawie.

Prawidłowa odpowiedź: a

5. Rozporządzenia Ministra Finansów są publikowane w:
a) Monitorze Skarbowym,
b) Monitorze Polskim,
c) Dzienniku Ustaw.

Art. 9 ust. 1 pkt 1–4 AktyNormU:
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Dziennikiem Ustaw”, ogłasza się:

1) Konstytucję,
2) ustawy,
3) rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
4) rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Mini-
strów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w  ustawach 
komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Prawidłowa odpowiedź: c

6. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego:
a) jest źródłem prawa,
b) nie jest źródłem prawa,
c) niekiedy jest źródłem prawa.

Art. 87 Konstytucji RP:
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowa-
ne umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, 
które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Prawidłowa odpowiedź: b

7. Reguły kolizyjne służą do usuwania:
a) luk w prawie,
b) niejasności w prawie,
c) sprzeczności przepisów prawa.

Teoria i wykładnia prawa:
Reguły kolizyjne – reguły mające na celu usunięcie sprzeczności norm w systemie prawa. Zbiór zasad, które 
umożliwiają dokonanie wyboru normy rzeczywiście obowiązującej, uchylając stosowanie w konkretnej sytuacji 
pozostałych norm ze sobą sprzecznych.

Prawidłowa odpowiedź: c
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8. Która z podanych formuł umieszczona w akcie normatywnym byłaby klauzulą de-
rogacyjną:
a) traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r.,
b) rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.,
c) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządze-

nia, warunki i tryb zwrotu akcyzy w eksporcie.

Teoria i wykładnia prawa:
Klauzula derogacyjna (łac. derogatio – uchylać) – norma prawna uchylająca odpowiedni przepis bądź cały akt. 
Stosowana w celu uniknięcia sprzeczności lub kolizji w prawie.

Prawidłowa odpowiedź: a

9. W myśl Konstytucji RP:
a) każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym po-

datków, określonych w ustawie,
b) nakładanie podatków i innych danin publicznych może nastąpić w drodze ustawy 

lub rozporządzenia.
c) Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy podatkowej za 

pilny.

Art. 84 Konstytucji RP:
Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w usta-
wie.

Prawidłowa odpowiedź: a

10. Klauzula stand still na gruncie Dyrektywy VAT oznacza:
a) brak możliwości wprowadzenia do ustawy nowych ograniczeń odliczenia podatku 

VAT,
b) brak możliwości ustawowego rozszerzenia zakresu zwolnień od podatku przewi-

dzianych w Dyrektywie,
c) możliwość utrzymania przez Państwo Członkowskie stawek obniżonych, jeżeli 

były one przewidziane przez przepisy wewnętrzne przed dniem akcesji.

Art. 176 dyrektywy 2006/112/WE:
Stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, Rada określa wydatki, które nie dają prawa do odliczenia VAT. 
W żadnym przypadku prawo do odliczenia VAT nie dotyczy wydatków, które nie są ściśle związane z działalno-
ścią gospodarczą, takich jak wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkę lub wydatki reprezentacyjne.
Do czasu wejścia w życie przepisów, o których mowa w akapicie pierwszym, państwa członkowskie mogą utrzy-
mać wszystkie wyłączenia przewidziane w prawie krajowym w dniu 1 stycznia 1979 r. lub, w odniesieniu do 
państw członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty po tym terminie, przepisy obowiązujące w  dniu ich 
przystąpienia.

Prawidłowa odpowiedź: a
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11. Z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wy-
stąpić może:
a) wyłącznie Naczelny Sąd Administracyjny,
b) Naczelny Sąd Administracyjny lub Wojewódzki Sąd Administracyjny,
c) Naczelny Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny lub strona po-

stępowania.

Art. 267 TFUE (dawny art. 234 TWE):
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:

a) o wykładni Traktatów;
b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii.

W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd 
ten może, jeśli uzna, że decyzja w  tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału 
z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania.
W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia 
nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybuna-
łu.
Jeżeli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym dotyczącej osoby pozbawionej 
wolności, Trybunał stanowi w jak najkrótszym terminie.

Nota informacyjna dotycząca składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie pre-
judycjalnym (2009/C 297/01, Dz.Urz. UE C Nr 297, s. 1), pkt 9, 11–12:

9. Zgodnie z art. 267 TFUE, każdy sąd państwa członkowskiego mający orzekać w postępowaniu, które ma 
zostać zakończone, wydaniem orzeczenia sądowego, może co do zasady skierować do Trybunału pytanie 
prejudycjalne. Pojęcie sądu jest interpretowane przez Trybunał jako autonomiczne pojęcie prawa Unii.

Wniosek o dokonanie wykładni
11. Każdy sąd może skierować do Trybunału pytanie dotyczące wykładni przepisu prawa Unii, jeżeli jego zda-
niem odpowiedź na nie jest niezbędna do rozstrzygnięcia zawisłego przed nim sporu.
12. Natomiast sąd, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego jest co do 
zasady zobowiązany skierować do Trybunału takie pytanie, chyba, że Trybunał orzekał już w tej kwestii (a ja-
kikolwiek nowy kontekst nie rodzi poważnych wątpliwości co do możliwości stosowania jego wcześniejszego 
orzecznictwa) lub właściwa wykładnia danego przepisu wspólnotowego jest oczywista.

Prawidłowa odpowiedź: b

12. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
a) ważności wyborów do Sejmu i Senatu,
b) ważności wyboru Prezydenta,
c) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją RP.

Art. 188 Konstytucji RP:
Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzed-
niej zgody wyrażonej w ustawie,
3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowa-
nymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.

Prawidłowa odpowiedź: c
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13. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa:
a) ustawa,
b) zarządzenie,
c) decyzja.

Art. 88 ust. 2 Konstytucji RP:
Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.

Prawidłowa odpowiedź: a

14. Zgodnie z przyjętą w Polsce praktyką legislacyjną wspartą orzecznictwem Trybu-
nału Konstytucyjnego, vacatio legis w  przypadku ustaw podatkowych dotyczą-
cych podatków dochodowych powinno wynosić przynajmniej:
a) 14 dni,
b) 30 dni,
c) 90 dni.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego:
„Trybunał Konstytucyjny dekodował konkretne wymagania czasowe w odniesieniu do vacatio legis, łącząc je 
z funkcją danej ustawy w systemie prawa, z jej charakterem i rodzajem relacji społecznych, które ona regulowa-
ła, przy czym niejednokrotnie chodziło o znalezienie właściwych ram czasowych, które czyniłyby zadość kryte-
rium „odpowiedniości” vacatio legis na gruncie art. 2 Konstytucji RP. Tak stało się w przypadku określenia mini-
malnej vacatio legis dotyczącej zmiany w systemie podatkowym (publikacja ustawy nie krócej niż na miesiąc 
przed końcem danego roku podatkowego). W odniesieniu do tej kwestii linia orzecznicza Trybunału Konstytu-
cyjnego jest na tyle utrwalona, że można tu mówić o precyzyjnie zdekodowanym standardzie. (…)”. Zob. „Proces 
prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”, http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/
dokumenty/proces_prawotworczy.pdf, a także wyrok TK z 15.2.2005 r., K 48/04, OTK-A 2005, Nr 2, poz. 15; wyrok 
TK z 29.10.2009 r., K 32/08, OTK-A 2009, Nr 9, poz. 139.

Prawidłowa odpowiedź: b

15. Akty prawa miejscowego obowiązują:
a) na obszarze działania organów, które je ustanowiły,
b) wszystkich obywateli, bez względu na obszar działania organów je stanowiących,
c) na obszarze działania wszystkich organów, niezależnie który je ustanowił.

Art. 94 Konstytucji RP:
Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach 
upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania 
tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Prawidłowa odpowiedź: a

16. Upoważnienie do wydania rozporządzenia zawarte w ustawie powinno określać 
właściwy organ do jego wydania:
a) w każdym przypadku,
b) tylko w wyjątkowych sytuacjach,
c) tylko wtedy gdy nakłada na obywateli obowiązki.
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Art. 92 ust. 1 Konstytucji RP: 
Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnie-
nia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania 
rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Prawidłowa odpowiedź: a

17. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia swoje kompetencje w zakresie 
jego wydania:
a) może przekazać innemu organowi,
b) nie może przekazać innemu organowi,
c) może przekazać innemu organowi, w szczególnie uzasadnionym przypadku.

Art. 92 ust. 2 i 1 Konstytucji RP: 
2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa 
w ust. 1, innemu organowi.
1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważ-
nienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wyda-
nia rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Prawidłowa odpowiedź: b

18. Zarządzenia wydawane na podstawie ustaw:
a) nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli,
b) mogą stanowić podstawę decyzji wobec obywateli,
c) mogą stanowić podstawę decyzji wobec obywateli, jeśli organ je wydający tak po-

stanowi.

Art. 93 ust. 2 Konstytucji RP:
Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywa-
teli, osób prawnych oraz innych podmiotów.

Prawidłowa odpowiedź: a

19. Uchwały Rady Ministrów mają charakter:
a) wewnętrzny,
b) powszechnie obowiązujący,
c) powszechnie obowiązujący, jeśli organ je wydający tak postanowi.

Art. 93 ust. 1 Konstytucji RP:
Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i  ministrów mają charakter wewnętrzny 
i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty.

Prawidłowa odpowiedź: a

20. Upoważnienie do wydania rozporządzenia powinno:
a) określać wytyczne dotyczące treści aktu,
b) zawierać informacje dotyczące terminu jego wydania,
c) przewidywać termin jego uchylenia.
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Art. 92 ust. 1 Konstytucji RP: 
Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnie-
nia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania 
rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Prawidłowa odpowiedź: a

21. Warunkiem wejścia w życie rozporządzenia jest:
a) dowolny sposób podania jego treści do wiadomości publicznej,
b) ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
c) ustanowienie vacatio legis.

Art. 88 ust. 1 Konstytucji RP:
Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.

Prawidłowa odpowiedź: b

22. Wszystkie akty prawne powszechnie obowiązujące:
a) zawierają postanowienia określające do kiedy dany akt jest stosowany,
b) zawierają klauzulę dotyczącą wejścia w życie,
c) mogą być stosowane przed ich ogłoszeniem.

§ 43 TechPrawodR:
W ustawie zamieszcza się przepis określający termin jej wejścia w życie, chyba że termin ten określają odrębne 
przepisy ustawy wprowadzającej.

Art. 4 AktyNormU:
1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych 
wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi ter-
min dłuższy.
2. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie 
krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 
normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia 
w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Prawidłowa odpowiedź: b

23. Dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra:
a)  może być dzień ogłoszenia tego aktu w Monitorze Polskim Rzeczypospolitej Pol-

skiej, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w  życie 
aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu 
na przeszkodzie,

b) może być dzień ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w  życie 
aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu 
na przeszkodzie,

c) może być tylko 14 dzień od dnia ogłoszenia tego aktu, bowiem krótszy termin na-
ruszałby zasady demokratycznego państwa prawnego.



8

Dział I. Źródła prawa i wykładnia prawa

Art. 4 AktyNormU:
1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych 
wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi ter-
min dłuższy.
2. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie 
krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 
normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia 
w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
3. Przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia. W uzasadnionych przy-
padkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż trzy dni, a jeżeli zwłoka w wej-
ściu w życie przepisów porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia 
życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepisów z dniem ich ogłoszenia.

Prawidłowa odpowiedź: b

24. Wnioskowanie a maiori ad minus oznacza, że:
a) jeżeli komuś wolno więcej, to tym bardziej wolno mniej,
b) jeżeli komuś zakazane jest mniej, to tym samym zakazane jest więcej,
c) nie można wprowadzać rozróżnień, tam gdzie ustawa ich nie wprowadza.

Teoria i wykładnia prawa:
Jeżeli podmiot uprawniony jest do realizacji czegoś „większego” to tym bardziej może zrealizować coś „mniej-
szego” (wnioskowanie a maiori ad minus).

Prawidłowa odpowiedź: a

25. Wnioskowanie a minori ad maius oznacza, że
a)  jeżeli komuś wolno więcej, to tym bardziej wolno mniej,
b)  jeżeli komuś zakazane jest mniej, to tym samym zakazane jest więcej,
c)  nie można wprowadzać rozróżnień, tam gdzie ustawa ich nie wprowadza.

Teoria i wykładnia prawa:
Jeżeli podmiotowi zabroniona jest realizacja czegoś „mniejszego” to tym bardziej zabroniona jest realizacja cze-
goś „większego” (wnioskowanie a minori ad maius).

Prawidłowa odpowiedź: b

26. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa:
a) ustawa,
b) rozporządzenie,
c) zarządzenie.

Art. 94 Konstytucji RP: 
Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach 
upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania 
tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Prawidłowa odpowiedź: a
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27. Akty prawa miejscowego ustanawia:
a) Sejm,
b) organ samorządu terytorialnego,
c) Senat.

Art. 94 Konstytucji RP: 
Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach 
upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania 
tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Prawidłowa odpowiedź: b

28. Zasady oraz tryb zawierania umów międzynarodowych określa:
a) ustawa,
b) rozporządzenie,
c) zarządzenie.

Art. 89 ust. 3 Konstytucji RP: 
Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa ustawa.

Prawidłowa odpowiedź: a

29. Do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw umocowany jest:
a) Sąd Najwyższy,
b) Trybunał Konstytucyjny,
c) żaden z powyższych organów.

Art. 239 Konstytucji RP:
1. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności 
z Konstytucją ustaw uchwalonych przed dniem jej wejścia w życie nie są ostateczne i podlegają rozpatrzeniu 
przez Sejm, który może odrzucić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego większością 2/3 głosów, w obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Nie dotyczy to orzeczeń wydanych w następstwie pytań praw-
nych do Trybunału Konstytucyjnego.
2. Postępowanie w sprawach o ustalenie przez Trybunał Konstytucyjny powszechnie obowiązującej wykładni 
ustaw, wszczęte przed wejściem w życie Konstytucji, podlega umorzeniu.
3. Z dniem wejścia w życie Konstytucji uchwały Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalenia wykładni ustaw 
tracą moc powszechnie obowiązującą. W mocy pozostają prawomocne wyroki sądu oraz inne prawomocne 
decyzje organów władzy publicznej, podjęte z uwzględnieniem znaczenia przepisów ustalonego przez Trybu-
nał Konstytucyjny w drodze powszechnie obowiązującej wykładni ustaw.

Prawidłowa odpowiedź: c

30. W  prawie podatkowym obowiązuje zakaz stosowania rozszerzającej wykładni 
przepisów, prowadzącej do:
a) zwiększenia obowiązków podatkowych podatników,
b) zmniejszenia obowiązków podatkowych podatników,
c) zwiększenia uprawnień podatników.
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Teoria i wykładnia prawa:
W demokratycznym państwie prawnym jedną z podstawowych zasad prawa podatkowego powinno być do-
kładne, niebudzące wątpliwości, określanie przez ustawę przedmiotu opodatkowania. Z zasady tej wynika za-
kaz interpretacji rozszerzającej na niekorzyść podatnika. W swoich poprzednich orzeczeniach Trybunał Konsty-
tucyjny zwracał już uwagę na to, że specyfiką prawa daninowego jest m.in. szczególnie mocno zarysowana 
władczość państwa (np. sprawy K 13/93, OTK 1994, Nr 1, poz. 6; K 10/93, OTK 1994, poz. 7). Obywatel tylko wy-
jątkowo i w bardzo ograniczonym zakresie może mieć wpływ na treść stosunku prawnego. Dlatego należy kłaść 
nacisk na bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne podatnika (zob. uchwała TK z 26.4.1994 r., W 11/93, OTK 1994, 
Nr 1, poz. 22).

Prawidłowa odpowiedź: a

31. Reguły wnioskowań a contrario oznaczają:
a) wnioskowanie z podobieństwa,
b) wnioskowanie z przeciwieństwa,
c) wnioskowanie przez analogię.

Teoria i wykładnia prawa:
Wnioskowanie a contrario – wnioskowanie z przeciwieństwa, jest odwrotnością wnioskowania przez analogię.

Prawidłowa odpowiedź: b

32. Wykładnia funkcjonalna polega na odwołaniu się do:
a) celu przepisu,
b) umiejscowienia przepisu w akcie prawnym,
c) zakresu zastosowania przepisu.

Teoria i wykładnia prawa:
Reguły wykładni funkcjonalnej wskazują, że znaczenie przepisów uzależnione jest od faktów o charakterze po-
litycznym, społecznym, ekonomicznym, moralnym i  obyczajowym. Reguły wykładni funkcjonalnej nakazują 
uwzględniać cele regulacji, funkcje prawa oraz jego społeczno-gospodarcze przeznaczenie.

Prawidłowa odpowiedź: a

33. Normy prawne bezwzględnie obowiązujące określane są jako:
a) ius cogens,
b) ius dispositivum,
c) semiimperatywne.

Teoria i wykładnia prawa: 
Ius cogens (łac. dopełniacz: iuris cogentis, stąd niekiedy używane pol. „norma kogentna” lub „norma kogentalna”) 
– norma prawna bezwzględnie obowiązująca. Normy prawne bezwzględnie obowiązujące znamionuje to, że 
ich zastosowanie nie może być wolą stron wyłączone lub ograniczone – w przeciwieństwie do norm względnie 
obowiązujących (ius dispositivum).

Prawidłowa odpowiedź: a

34. Rozporządzenie jest przykładem aktu prawnego:
a) wewnętrznie obowiązującego,
b) niewymagającego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw,
c) niemającego charakteru samoistnego.
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Teoria i wykładnia prawa:
Do wydania aktu samoistnego nie jest potrzebne żadne szczegółowe upoważnienie; wydawane są w ramach 
ogólnej kompetencji do stanowienia prawa.

Art. 92 ust. 1 Konstytucji RP:
Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnie-
nia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania 
rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Prawidłowa odpowiedź: c

35. Wykładni autentycznej dokonuje organ, który: 
a)  ustanowił interpretowany przepis,
b) stosuje interpretowany przepis,
c) został upoważniony do dokonywania takiej wykładni.

Teoria i wykładnia prawa:
Wykładnia autentyczna prawa – dokonywana jest przez ten sam organ, który ustanowił daną normę i zarazem 
przyjmuje się, że ma ona moc prawną równą mocy prawnej aktu normatywnego, który został poddany interpre-
tacji. Jest to wykładnia o mocy powszechnie obowiązującej.

Prawidłowa odpowiedź: a

36. Na gruncie prawa podatkowego pierwszeństwo ma wykładnia:
a) systemowa,
b) językowa,
c) funkcjonalna.

Teoria i wykładnia prawa:
„W procesie wykładni pierwszeństwo mają dyrektywy językowe. Oznacza to, że odwoływanie się do innych re-
guł wykładni dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy wykładnia językowa nie daje jednoznacznego wyniku, tzn. gdy 
z językowego punktu widzenia możliwe jest co najmniej dwojakie rozumienie tekstu prawnego” (zob. wyrok SN 
z 7.4.2004 r., V KK 337/03, Prok. i Pr. 2004, Nr 12, s. 5).

Prawidłowa odpowiedź: b

37. Zasada clara non sunt interpretanda oznacza, że:
a) poddaje się interpretacji każdy przepis,
b) nie interpretuje się przepisu, jeżeli nie budzi wątpliwości,
c) każdą interpretację przepisu należy uzasadnić.

Teoria i wykładnia prawa: 
Clara non sunt interpretanda (łac.) – jasne przepisy prawa nie wymagają interpretacji. Istotne znaczenie dla po-
jęcia wykładni prawa ma ustalenie sytuacji wykładni, tj. momentu, od którego można uznać jej występowanie 
w procesie stosowania prawa. W przypadku przyjęcia stanowiska, że przepis prawny może być rozumiany bez-
pośrednio, bez dokonywania wykładni, sytuacja wykładni wystąpi dopiero wówczas, gdy przepis jest niejasny, 
zgodnie z zasadą clara non sunt interpretanda – klaryfikacyjna koncepcja wykładni prawa. Natomiast stanowi-
sko, że rozumienie przepisu uzyskiwane jest zawsze w drodze wykładni, prowadzi do tego, że występuje ona 
przy każdym odczytaniu tekstu prawnego – derywacyjna koncepcja wykładni prawa. Wykładnia polega zatem 
albo na przypisywaniu znaczenia zwrotom językowym tylko wówczas, gdy ich znaczenie jest wątpliwe, albo też 
występuje przy każdym zetknięcia się z tekstem prawnym (zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. 
Wskazówki, Warszawa 2002, s. 80 i n.).

Prawidłowa odpowiedź: b
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38. Zasada lege non distinguente oznacza, że:
a) ustawa danego działania nie zakazuje, a więc jest dozwolone,
b) w procesie wykładni przepisu nie można wprowadzać rozróżnień tam, gdzie ich 

ustawa nie wprowadza,
c) nie można naruszać zasady proporcjonalności.

Teoria i wykładnia prawa:
Lege non distinguente nec nostrum est distinguere (łac.) – tam, gdzie ustawa nie rozróżnia, nie naszą jest rzeczą 
wprowadzać rozróżnienie.

Prawidłowa odpowiedź: b

39. Do zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego nie należy:
a) podejmowanie uchwał mających moc zasad prawnych,
b) sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych, 

w tym rozpoznawanie środków odwoławczych od ich orzeczeń,
c) podejmowanie uchwał wyjaśniających zagadnienia prawne.

Art. 15 PostAdmU:
§ 1. Naczelny Sąd Administracyjny:

1) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do prze-
pisów ustawy;
2) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało roz-
bieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;
3) podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości 
w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej;
4) rozstrzyga spory, o których mowa w art. 4;
5) rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odręb-
nych ustaw.

§ 2. Do rozstrzygania sporów, o których mowa w art. 4, oraz do rozpoznawania innych spraw należących do 
właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych ustaw stosuje się odpowiednio przepisy 
o postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Spory, o których mowa w art. 4, Naczelny Sąd 
Administracyjny rozstrzyga na wniosek postanowieniem przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania 
sprawy. Postanowienie wydaje sąd w składzie trzech sędziów na posiedzeniu niejawnym. 

Prawidłowa odpowiedź: a

40. Uchwała Rady Gminy zmieniająca stawki podatku od nieruchomości została wy-
dana w czerwcu 2015 r. i została opublikowana 14 lipca 2015 r. Nowe stawki po-
datku będą mogły być zastosowane:
a) od 15 lipca 2015 r.,
b) od 1 sierpnia 2015 r.,
c) od 1 stycznia 2016 r.

Art. 20a ust. 1 PodLokU: 
W przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 
oraz art. 19 pkt 1 lit. a–d, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeże-
niem ust. 2.

Art. 5 ust. 1 PodLokU: 
Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości (…).

Prawidłowa odpowiedź: c
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41. W razie sprzeczności prawa krajowego (ustawy, rozporządzenia) z jasnym i bez-
warunkowym przepisem dyrektywy unijnej:
a) na dyrektywę może się powołać wyłącznie podatnik (jednostka) wywodząc z niej 

prawa,
b) na dyrektywę może się powołać zarówno podatnik (jednostka) wywodząc z niej 

prawa, jak i organ podatkowy nakładając na podatnika obowiązki,
c) dyrektywa nie może naruszać prymatu ustawy i nie ma wówczas zastosowania.

Orzecznictwo TSUE:
Możliwość powoływania się bezpośrednio na przepisy dyrektyw w przypadku sprzeczności przepisów prawa kra-
jowego z  przepisami dyrektyw wynika z  orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – zob. m.in.: 
orzeczenie z 19.1.1982 r. w sprawie Ursula Becker v. Finanzamt Munster-Innenstadt, C 8/81, http://curia.europa.eu.

Prawidłowa odpowiedź: a

42. W marcu 2015 r. (wejście w życie – 15 kwietnia 2015 r.) Parlament uchwalił usta-
wę wprowadzającą zwolnienie podatkowe w  podatku dochodowym z  mocą od 
1 stycznia 2015 r. Przepis powyższy – biorąc pod uwagę jego zgodność z Konsty-
tucją RP – powinien być stosowany:
a) od 1 stycznia 2015 r.,
b) od 15 kwietnia 2015 r.,
c) od 1 stycznia 2016 r.

Art. 88 ust. 2 Konstytucji RP:
Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.

Art. 5 AktyNormU:
Przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli 
zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Art. 4 AktyNormU:
1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych 
wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi ter-
min dłuższy.
2. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie 
krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 
normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia 
w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
3. Przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia. W uzasadnionych przy-
padkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż trzy dni, a jeżeli zwłoka w wej-
ściu w życie przepisów porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia 
życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepisów z dniem ich ogłoszenia.

Prawidłowa odpowiedź: a

43. Rozporządzenie unijne:
a) obowiązuje w Polsce bezpośrednio i ma charakter powszechnie obowiązującego 

źródła prawa,
b) wymaga uprzedniej implementacji w prawie krajowym,
c) nie wiąże jednostek, a jedynie organy administracji rządowej.
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Art. 288 TFUE (dawny art. 249 TWE):
W celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opi-
nie.
Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i  jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach 
Członkowskich.
Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma 
być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków.
Decyzja wiąże w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, wiąże tylko tych adresatów.
Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej.

Prawidłowa odpowiedź: a

44. Dniem wejścia w życie ustawy podatkowej jest:
a) dzień podpisania ustawy przez Prezydenta RP,
b) dzień opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw,
c) dzień wskazany w ustawie.

§ 14 ust. 1 TechPrawodR:
Ustawa zawiera:

1) tytuł;
2) przepisy merytoryczne;
3) przepisy o wejściu ustawy w życie.

§ 43 TechPrawodR:
W ustawie zamieszcza się przepis określający termin jej wejścia w życie, chyba że termin ten określają odrębne 
przepisy ustawy wprowadzającej.

Prawidłowa odpowiedź: c

45. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie:
a) ma pierwszeństwo przed przepisami ustawy i rozporządzenia,
b) ma pierwszeństwo stosowania przed przepisami ustawy i  rozporządzenia, ale 

mogą się na nią powołać tylko podatnicy, a nie organy podatkowe,
c) nie ma pierwszeństwa, ani przed ustawą, ani przed rozporządzeniem.

Art. 91 ust. 2 Konstytucji RP:
Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed usta-
wą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

Prawidłowa odpowiedź: a

46. Minister Finansów może wydawać rozporządzenia:
a) tylko na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego, nie przekraczając 

jego zakresu,
b) jeśli upoważni go do tego Prezes Rady Ministrów,
c) także bez podstawy ustawowej, jeśli zagrożona jest płynność budżetu państwa.
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Art. 92 Konstytucji RP:
1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważ-
nienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wyda-
nia rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa 
w ust. 1, innemu organowi.

Prawidłowa odpowiedź: a


