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Drogi Czytelniku!
Oddajemy do Twoich rąk opracowanie, które stworzone zostało w celu ułatwienia nauki do egzaminu na 

licencję syndyka. Jego forma jest rzadkością na polskim rynku wydawnictw prawniczych, zawiera ona bowiem 
testy przeznaczone do nauki, dopiero w dalszej kolejności zaś do sprawdzania wiedzy. 

Jest to zestaw testów z ustaw, których opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu przez osoby ubie-
gające się o licencję syndyka– wraz z podstawą prawną i właściwą odpowiedzią podaną obok, tak, aby można 
było od razu stwierdzić, czy udzielona odpowiedź byłą prawidłowa. Taki sposób opanowywania materiału ma tę 
przewagę nad innymi, że daje możliwość bieżącego sprawdzania dotychczasowych postępów w nauce. Warto przy 
tym pamiętać, że w naturalnym odruchu uczący stara się na ogół znaleźć w ustawie rzeczy „ważniejsze” i „mniej 
ważne”, takie, które „na pewno mogą znaleźć się w teście” i takie, których „na pewno w teście nie będzie”. Niestety, 
twórcy testów egzaminacyjnych mogą mieć inny pogląd na temat tego, co warto w teście umieścić. W ostatecz-
nym rozrachunku może się w związku z tym okazać, iż kilka pytań z partii materiału, która wydawała się „mniej 
ważna” może zadecydować o osiągnięciu minimalnej ilości punktów i ostatecznym sukcesie. 

Opracowanie, które przekazujemy do rąk Czytelnika zawiera testy z kilkudziesięciu ustaw, których zna-
jomość jest niezbędna dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Wybór ustaw zdeterminowany został przez 
ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z 12.1.2011 r. w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych i zalecanej litera-
tury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegają-
cych się o licencję syndyka w roku 2011. Na podstawie art. 4 ustawy z 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o licencji 
syndyka (Dz.U. Nr 239, poz. 1590) w zw. z art. 8a ust. 1 ustawy z 15.6.2007 r. o licencji syndyka (Dz.U. Nr 123, 
poz. 850 z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości podał do publicznej wiadomości wykaz aktów prawnych i zale-
canej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób 
ubiegających się o licencję syndyka w roku 2011. Wykaz ten obejmuje następujące akty prawne oraz literaturę:

 1) ustawa z  28.4.1936 r. – Prawo wekslowe,
 2) ustawa z  14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 3) ustawa z  25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
 4) ustawa z  23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, 
 5) ustawa z  17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
 6) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  9.3.1968 r. w sprawie czynności komorników,
 7) ustawa z  26.6.1974 r. – Kodeks pracy, 
 8) ustawa z  25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych,
 9) ustawa z  6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, 
10) ustawa z  16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze, 
11) ustawa z  14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
12) ustawa z  12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
13) ustawa z  26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
14) ustawa z  15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 
15) ustawa z  29.9.1994 r. o rachunkowości,
16) ustawa z  6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
17) ustawa z  2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
18) ustawa z  20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
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19) ustawa z  21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
20) ustawa z  29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, 
21) ustawa z  29.8.1997 r. – Prawo bankowe, 
22) ustawa z  29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
23) ustawa z  13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 
24) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z  29.5.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego,
25) ustawa z  9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, 
26) ustawa z  15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych, 
27) ustawa z  15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
28) ustawa z  28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, 
29)  ustawa z  13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 

z przyczyn niedotyczących pracowników,
30) ustawa z  11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług, 
31) ustawa z  2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 
32)  rozporządzenie Rady Ministrów z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania ope-

ratu szacunkowego,
33) ustawa z  13.7.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
34) ustawa z  15.6.2007 r. o licencji syndyka,
35)  rozporządzenie Ministra Finansów z  8.10.2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpo-

wiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego 
albo zarządcy,

36) rozporządzenie Rady Ministrów z  14.10.2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska,
37)  ustawa z 6.5.2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych w Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
38)  rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z  25.6.2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę 

zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
39) J. Beksiak, Ekonomia – kurs podstawowy, Warszawa 2007,
40)  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe Warszawa 2004 (z wyłą-

czeniem rozdziałów: 4, 5, 6, 15, 17, 18, 21, 22),
41)  Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, L. Dorozik (red.), Warszawa 2006 (rozdziały: 1, 2, 3, 

4, 10, 11, 12, 13),
42) E. Nowak, Rachunkowość – kurs podstawowy, Warszawa 2008 (rozdziały: 1, 2, 3, 13, 15, 16),
43) W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Warszawa 2008.

Ideą, jaka przyświecała przy tworzeniu niniejszego opracowania było przekazanie kandydatowi na syn-
dyka maksymalnie użytecznego narzędzia służącego do nauki treści ustaw. Zgodnie ze znowelizowanym usta-
wą z  29.10.2010 r. o zmianie ustawy o licencji syndyka brzmieniem art. 8 ustawy o licencji syndyka egzamin 
obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem 
specyfiki postępowania upadłościowego i naprawczego. Polega on na:

 1)  rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z któ-
rych tylko jedna jest prawidłowa;

 2) wykonaniu zadania problemowego.
Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe uzyskuje się 1 punkt. Można wybrać tylko jedną od-

powiedź, którą zaznacza się na karcie odpowiedzi stanowiącej integralną część testu. Prawidłowość odpowiedzi 
na pytania testowe oraz wykonanie zadania problemowego ocenia się według stanu prawnego obowiązującego 
w dniu egzaminu. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się uzyskanie co najmniej 75 punktów z części testowej 
egzaminu oraz co najmniej 20 punktów za wykonanie zadania problemowego. Testy, stanowiące treść niniej-
szego opracowania służą przede wszystkim do nauki. Dlatego właśnie podane są tylko 3 możliwe odpowiedzi,  
niejednokrotnie odpowiedź na pytania zadane powyżej znajduje się w pytaniach zawartych poniżej, zaś w wielu 
pytaniach treść pytania powtarza dosłowne brzmienie przepisu prawnego. Uczący się na tak skonstruowanych 
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testach zmuszony jest do wielokrotnego powtarzania treści przepisu prawnego, tym samym zaś opanowuje tę 
treść pamięciowo. Stres towarzyszący egzaminowi powoduje niejednokrotnie, iż zagadnienia proste wydają się 
wyjątkowo trudne i tylko automatyzm nabyty w toku nauki na testach może uchronić przed popełnieniem 
błędu, który może kosztować utratę cennych punktów. Pytania opracowane zostały w oparciu o treść ustaw, 
które znalazły się w zestawie. Rozporządzenia zostały dołączone do książki w brzmieniu aktualnym na dzień 
31.3.2011 r.

Drogi Czytelniku, oddając w Twoje ręce niniejsze opracowanie pragniemy podkreślić, iż jest to jedy-
nie pomoc naukowa, która powinna pomóc Ci w utrwaleniu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu na licen-
cję syndyka. Egzamin ten sprawdza całokształt wiedzy i umiejętności, jakimi dysponuje kandydat na syndyka, 
w związku z czym nawet najobszerniejsze opracowanie nie może zawierać całego materiału, którego znajomość 
jest na nich wymagana. Niemniej jednak można z całą pewnością stwierdzić, iż jest to pomoc kompleksowa, 
znakomicie ułatwiająca naukę do egzaminu. Ostateczny sukces w jego trakcie zależy tylko od Ciebie i Twojej 
wytrwałości w nauce. Konsekwencja i upór w dążeniu do celu stanowią niezbędną podstawę – ze swej strony 
zaś zapewniamy, że za konieczną na każdym egzaminie dozę szczęścia będziemy trzymali za Ciebie kciuki. Po-
wodzenia!

  Mariusz Stepaniuk
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