Wersja B

PYTANIA WYKORZYSTANE W SPRAWDZIANIE WIEDZY
W RAMACH POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
W SŁUŻBIE CYWILNEJ W 2012 ROKU
1. Rada Gabinetowa to Rada Ministrów:
a) zwoływana przez Prezydenta i obradująca pod jego przewodnictwem,
b) której przewodniczy Prezydent na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów,
c) obradująca z udziałem Prezydenta i Marszałka Sejmu, pod przewodnictwem Prezesa
Rady Ministrów,
d) zwoływana przez Marszałka Sejmu i obradująca na terenie Sejmu z udziałem
Prezydenta.
2.

Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zgodnie z
obwiązującą ustawą o finansach publicznych, określane są i ogłaszane w
formie komunikatu przez:
a) Radę Ministrów,
b) Ministra Finansów,
c) Prezesa Rady Ministrów,
d) Ministra Sprawiedliwości.

3. Utrata nieposzlakowanej opinii przez urzędnika służby cywilnej:
a) nie ma żadnego znaczenia w sferze stosunku pracy,
b) prowadzi do wygaśnięcia stosunku pracy,
c) może być podstawą zawieszenia w pełnieniu obowiązków,
d) prowadzi do rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
4. Wzrost popytu krajowego przewyższający wzrost produktu krajowego brutto
może powodować:
a) wzrost bezrobocia,
b) recesję,
c) wzrost eksportu,
d) inflację.
5. Wojewoda może tworzyć delegatury:
a) tylko urzędu wojewódzkiego,
b) urzędu wojewódzkiego i urzędów obsługujących organy rządowej administracji
zespolonej,
c) urzędu wojewódzkiego i urzędów obsługujących organy rządowej administracji
niezespolonej,
d) urzędu wojewódzkiego i urzędów obsługujących wszystkie organy rządowej
administracji w terenie.
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6. Przywódcy państw Unii Europejskiej, które podpisały tzw. pakt fiskalny, a
które nie należą do strefy euro:
a) nie będą uczestniczyć w posiedzeniach szczytu państw strefy euro,
b) będą uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach szczytu państw euro,
c) będą uczestniczyć w posiedzeniach szczytu państw strefy euro podczas rozmów, np.
o konkurencyjności lub o podstawowych zasadach rządzących strefą euro,
d) będą uczestniczyć w posiedzeniach szczytu państw euro, jeśli zadeklarują przyjęcie
wspólnej waluty w ciągu pięciu lat od wejścia w życie paktu.
7. Według Konstytucji RP obywatelstwo polskie nadaje i wyraża zgodę na jego
zrzeczenie się:
a) Prezes Rady Ministrów,
b) minister spraw wewnętrznych,
c) minister spraw zagranicznych,
d) Prezydent RP.
8.

Przesłankę uniemożliwiającą wszczęcie lub uzasadniającą umorzenie
wszczętego postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (tzw. ujemną przesłankę procesową) stanowi:
a) wina nieumyślna sprawcy czynu,
b) znikomy stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych,
c) nieposzlakowana opinia sprawcy,
d) brak możliwości podjęcia działań zapobiegawczych lub dyscyplinujących w stosunku
do sprawcy.

9. Zakaz podejmowania bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu
dodatkowego zatrudnienia oraz innych zajęć zarobkowych obejmuje:
a) wszystkich członków korpusu służby cywilnej,
b) tylko urzędników służby cywilnej,
c) urzędników służby cywilnej oraz pracowników służby cywilnej zajmujących wyższe
stanowiska w służbie cywilnej,
d) wszystkich pracowników służby cywilnej.
10. Według przyjętej przez GUS definicji przyrost naturalny ludności jest to:
a) różnica między napływem a odpływem ludności z danego obszaru w określonym
czasie,
b) wyrażona w liczbach absolutnych różnica między dwoma stanami ludności na
danym terytorium na początek i koniec badanego okresu,
c) stosunek liczby urodzeń do liczby ludności w danym okresie,
d) różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie.
11. Komitetem, w ramach którego prowadzona jest współpraca członków Rady
Ministrów oraz innych organów administracji rządowej w sprawach
związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej jest:
a) stały Komitet Rady Ministrów,
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b) Komitet Integracji Europejskiej,
c) Komitet Europejski Rady Ministrów,
d) Komitet do Spraw Europejskich.
12. Model kapitału ludzkiego w zarządzaniu potencjałem społecznym:
a) opiera się na założeniu niezmienności człowieka,
b) opiera się na założeniu, że ludzie są istotami leniwymi i unikającymi
odpowiedzialności,
c) opiera się na założeniu, że człowiek uczy się i rozwija całe życie,
d) opiera się na założeniu, że jedynie w warunkach silnej konkurencji o pracę i
wysokiego bezrobocia możliwe jest efektywne zarządzanie.
13. Po złożeniu przez Prezesa Rady Ministrów dymisji rządu po wyborach
parlamentarnych, Prezydent:
a) przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powierza jej pełnienie obowiązków do czasu
powołania nowej Rady Ministrów,
b) może odmówić przyjęcia dymisji i nakazać dalsze pełnienie obowiązków bez
określenia terminu,
c) przyjmuje dymisję, a do czasu powołania nowej Rady Ministrów wyznacza p.o.
Prezesa Rady Ministrów,
d) przyjmuje dymisję, a sam przejmuje obowiązki premiera do czasu powołania
nowego Prezesa Rady Ministrów.
14. Obowiązek stosowania procedur określonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych może dotyczyć
między innymi:
a) nabywania nieruchomości,
b) zamawiania usług w zakresie konserwacji zabytków,
c) zamawiania usług Narodowego Banku Polskiego,
d) zatrudniania pracowników.
15. Konstytucja RP z 1997 r.:
a) gwarantuje obywatelom prawo uzyskiwania informacji o działalności organów
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne,
b) wprost nie ustanawia prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów
władzy publicznej, przyjmuje się że wynika ono z zasady demokratycznego państwa
prawnego,
c) gwarantuje obywatelom prawo uzyskiwania informacji o działalności organów
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, ale tylko w odniesieniu do
organów konstytucyjnych,
d) wprost nie ustanawia prawa do informacji publicznej, dozwala jednak aby w drodze
ustawy prawo takie zostało obywatelom przyznane.
16. Według danych GUS w 2010 r. w Polsce mężczyźni żyli przeciętnie około:
a) 60 lat,
b) 66 lat,
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c) 72 lat,
d) 78 lat.
17. Zgodnie z Konstytucją RP Prezes Rady Ministrów:
a) kieruje administracją rządową,
b) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej,
c) prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP,
d) ratyfikuje umowy międzynarodowe.
18. Partnerstwo Wschodnie zostało skierowane jako oferta do:
a) Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii,
b) Litwy, Białorusi i Ukrainy,
c) Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Mołdawii, Azerbejdżanu i Gruzji,
d) Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.
19. W myśl Konstytucji RP w wyborach do Sejmu obowiązuje system:
a) proporcjonalny, zatem Kodeks Wyborczy przewiduje okręgi wyborcze
wielomandatowe,
b) proporcjonalny, zatem Kodeks Wyborczy przewiduje okręgi wyborcze
jednomandatowe,
c) większościowy realizowany w okręgach jedno- dwu- lub trzymandatowych,
d) proporcjonalny lub większościowy, w zależności od przyjętego w ordynacji
wyborczej rozwiązania.
20. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych celem audytu wewnętrznego jest
wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji
zadań przez:
a) wykonywanie kontroli zarządczej,
b) promowanie zasad etycznego postępowania,
c) systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze,
d) nadzór nad działalnością organów wykonujących plan finansowy.
21. W skład korpusu służby cywilnej wchodzą pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach urzędniczych w:
a) Centralnym Zarządzie Służby Więziennej,
b) Agencji Rozwoju Przemysłu,
c) Rządowym Centrum Legislacji,
d) Głównym Urzędzie Miar.
22. Według Kodeksu Pracy długość urlopu macierzyńskiego:
a) zależy od stażu pracy,
b) zależy od zajmowanego stanowiska,
c) zależy od ilości urodzonych dzieci przy jednym porodzie,
d) nie zależy od ilości urodzonych dzieci przy jednym porodzie.
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23. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego organ administracji
publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu
prawnego:
a) jeżeli możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie przedstawionych przez
zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego,
dowodu rejestracyjnego itp.),
b) jeżeli organ wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
administracyjnego na żądanie strony,
c) jeżeli upłynęło 10 lat od chwili zdarzenia, wydania aktu lub dokonania czynności,
d) jeżeli narażałoby to interes państwa lub gospodarkę narodową na poważna szkodę.
24. Według Traktatu o Unii Europejskiej wniosek o członkostwo w Unii
Europejskiej może złożyć:
a) każde państwo,
b) każde państwo europejskie,
c) każde państwo europejskie, które przestrzega zasad wolności, demokracji, praw
człowieka i rządów prawa,
d) każde państwo, które przestrzega zasad demokracji i gospodarki rynkowej oraz
posiada instytucje zdolne do stosowania prawa europejskiego.
25. Kadencja Sejmu i Senatu może zostać skrócona:
a) uchwałą Zgromadzenia Narodowego o skróceniu kadencji obu izb,
b) uchwałą Sejmu lub postanowieniem Prezydenta o skróceniu kadencji Sejmu,
c) uchwałą Sejmu lub Senatu albo postanowieniem Prezydenta o skróceniu kadencji
obu izb,
d) tylko postanowieniem Prezydenta o skróceniu kadencji Sejmu i Senatu.
26. Spośród poniżej wymienionych, osobowości prawnej nie może posiadać:
a) agencja wykonawcza,
b) jednostka budżetowa,
c) instytucja gospodarki budżetowej,
d) jednostka samorządu terytorialnego.
27. W okresie zawieszenia stosunku pracy z powodu wszczęcia postępowania
karnego członek korpusu służby cywilnej:
a) zachowuje prawo do wynagrodzenia oraz innych uprawnień i świadczeń
przysługujących w służbie cywilnej,
b) zachowuje prawo jedynie do wynagrodzenia zasadniczego bez innych uprawnień i
świadczeń przysługujących w służbie cywilnej,
c) zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia przysługującego mu do dnia wszczęcia
postępowania karnego,
d) nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.
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28. Według danych Eurostat poziom rozwoju w Polsce, mierzony wielkością PKB
na 1 mieszkańca według parytetu siły nabywczej, wyniósł na koniec 2011
roku:
a) 35% średniego poziomu w Unii Europejskiej,
b) 45% średniego poziomu w Unii Europejskiej,
c) 55% średniego poziomu w Unii Europejskiej,
d) 65% średniego poziomu w Unii Europejskiej.
29. Organem rządowej administracji niezespolonej nie są:
a) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska,
b) dyrektorzy izb skarbowych,
c) wojewódzcy komendanci policji,
d) dyrektorzy urzędów morskich.
30. Zestaw aktów prawnych, potocznie nazywany "sześciopakiem", przyjęty w
trakcie prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej to:
a) pakiet dyrektyw unijnych, które przewidują wsparcie finansowe i gospodarcze tylko
dla Grecji,
b) pakiet rozporządzeń, które przewidują wsparcie finansowe i gospodarcze tylko dla
państw kohezyjnych,
c) pakiet czterech dyrektyw i dwóch decyzji, które mają wzmocnić pozycję
konkurencyjną Unii Europejskiej w handlu z krajami trzecimi,
d) pakiet pięciu unijnych rozporządzeń i jednej dyrektywy mających wzmocnić nadzór
nad finansami państw strefy euro.
31. W świetle Konstytucji RP tylko sąd może orzec o:
a) przepadku rzeczy,
b) wywłaszczeniu nieruchomości,
c) zatrzymaniu obywatela na 48 godzin,
d) ustaleniu wysokości podatku.
32. W świetle ustawy o finansach publicznych do dochodów publicznych nie
zalicza się:
a) wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych,
b) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
c) wpływów z podatków, składek i opłat,
d) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora
finansów publicznych.
33. Według ustawy o ochronie danych osobowych przetworzenie danych
osobowych polegające na usunięciu niektórych z nich jest dopuszczalne:
a) bez konieczności uzyskania zgody tej osoby, chyba że wcześniej złożyła
administratorowi danych przeciwne zastrzeżenie,
b) bez ograniczeń,
c) tylko za zgodą tej osoby,
d) w zasadzie za zgodą tej osoby, z wyjątkiem dotyczącym niektórych danych
określonych w ustawie.
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34. Wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym
określa wskaźnik:
a) LIBER,
b) WIBOR,
c) WIBID,
d) NASDAQ.
35. Sąd administracyjny orzekając w postępowaniu wszczętym skargą na decyzję
administracyjną:
a) powinien zawsze przeprowadzić postępowanie dowodowe,
b) może przeprowadzić postępowanie dowodowe tylko na wniosek strony,
c) może z urzędu przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów,
d) nie może w ogóle przeprowadzić postępowania dowodowego.
36. W ramach oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej ocena
pozytywna nie może być przyznana, gdy:
a) osoba oceniana uzyskała co najmniej jedną ocenę cząstkową na poziomie „poniżej
oczekiwań”,
b) osoba oceniana uzyskała więcej niż jedną ocenę cząstkową na poziomie „poniżej
oczekiwań”,
c) osoba oceniana uzyskała co najmniej jedną ocenę cząstkową na poziomie „znacznie
poniżej oczekiwań”,
d) większość ocen cząstkowych uzyskanych przez osobę ocenianą nie jest powyżej
poziomu „powyżej oczekiwań”.
37. Regulamin Sejmu RP:
a) jest uchwałą Sejmu,
b) jest ustawą zwykłą,
c) jest ustawą konstytucyjną,
d) jest ustawą organiczną.
38. Proszę wskazać, której z poniższych wielkości nie określa ustawa budżetowa:
a) limitu udzielanych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń,
b) limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Skarb Państwa kredytów i pożyczek,
c) wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy,
d) wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
39. Według ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej szkolenia
centralne w służbie cywilnej są organizowane i nadzorowane przez:
a) dyrektora generalnego urzędu,
b) Szefa Służby Cywilnej,
c) Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z Szefem Służby Cywilnej,
d) Radę Służby Cywilnej.
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40. Według danych GUS produkt krajowy brutto w 2011 r. wzrósł w Polsce o:
a) 1,3%,
b) 2,3%,
c) 3,3%,
d) 4,3%.
41. Pełnomocnikiem Rządu nie może być:
a) sekretarz stanu,
b) podsekretarz stanu,
c) Wiceprezes Rady Ministrów,
d) wojewoda.
42. Czy państwo może wydawać krajowe akty prawne w celu wykonania
rozporządzenia unijnego?
a) nie może,
b) może uchwalać – ale jedynie ustawy,
c) może – jeżeli nakazuje mu to samo rozporządzenie albo do stosowania
rozporządzenia jest to niezbędne,
d) może – jeżeli przewiduje to konstytucja tego państwa.
43. Mandatu senatora nie można łączyć z funkcją:
a) sekretarza stanu w ministerstwie,
b) podsekretarza stanu w ministerstwie,
c) wiceprezesa Rady Ministrów,
d) członka Krajowej Rady Sądownictwa.
44. Instytucją certyfikującą dla programów operacyjnych finansowanych z
funduszy strukturalnych w Polsce jest:
a) minister właściwy ds. rozwoju regionalnego,
b) minister właściwy ds. finansów,
c) minister właściwy ds. administracji,
d) minister właściwy każdorazowo wskazywany dla danego programu przez Ministra
Finansów.
45. Członek korpusu służby cywilnej nie może:
a) uczestniczyć w jakiejkolwiek akcji protestacyjnej,
b) uczestniczyć w akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu,
c) zostać członkiem związku zawodowego,
d) współtworzyć stowarzyszenia.
46. Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę podczas urlopu?
a) nie, nie może,
b) tak, ale tylko w czasie urlopu bezpłatnego,
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c) tak, ale tylko wtedy, gdy zastrzegł to w umowie o pracę,
d) tak, może w każdym czasie.
47. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są:
a) wojewodowie, samorządowe kolegia odwoławcze, a w zakresie spraw finansowych
regionalne izby obrachunkowe,
b) Prezes Rady Ministrów, wojewodowie i ministrowie,
c) Prezes Rady Ministrów, wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne
izby obrachunkowe,
d) Prezes Rady Ministrów, wojewodowie i samorządowe kolegia odwoławcze.
48. Benchmarking to:
a) technika marketingowa polegająca na ustalaniu listy kluczowych czynników
sukcesu,
b) metoda zarządzania marką polegająca na kreowaniu najlepszych marek w branży,
c) forma promocji i sprzedaży produktów polegająca na ich oferowaniu wyłącznie
kluczowym klientom,
d) proces polegający na systematycznym dokonywaniu porównań z innymi
organizacjami i doskonaleniu własnej organizacji dzięki tym porównaniom.
49. Według Konstytucji RP skarga konstytucyjna polega na tym, że:
a) obywatel może zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego każdy dotyczący go akt
władzy publicznej,
b) każda zmiana Konstytucji może być zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego,
c) osoba, której konstytucyjne prawa lub wolności zostały naruszone ostatecznym
rozstrzygnięciem sądu lub organu administracji publicznej, może żądać zbadania
zgodności z Konstytucją przepisów stanowiących podstawę tego rozstrzygnięcia,
d) osoba, której prawa lub wolności zostały naruszone ostatecznym rozstrzygnięciem
sądu lub organu administracji publicznej, może żądać uchylenia tego
rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny.
50. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zamawiający w celu
ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia:
a) nie może badać cen ofert,
b) zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
c) analizuje ceny rynkowe i odrzuca ofertę najtańszą,
d) powołuje biegłego do oceny ofert.
51. Dostęp do informacji publicznej jest:
a) co do zasady bezpłatny, z zastrzeżeniem możliwości pobrania opłaty w sytuacji, gdy
podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze
wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia
informacji zgodnie z wnioskiem,
b) co do zasady płatny, z wyłączeniem żądań kierowanych na podstawie przepisów
ustawy – Prawo prasowe oraz ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
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c) bezpłatny bez żadnych wyjątków,
d) odpłatny – na podstawie przepisów o opłacie skarbowej.
52. DAX to indeks giełdy:
a) we Frankfurcie,
b) w Tokio,
c) w Londynie,
d) w Nowym Jorku.
53. Organem administracji rządowej jest:
a) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
b) Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
c) Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej,
d) wojewoda.
54. Spór Polski z Litwą na tle przestrzegania praw mniejszości polskiej na Litwie
dotyczy m.in.:
a) dystrybucji prasy polskiej na Litwie i powołania polskojęzycznego kanału litewskiej
telewizji publicznej nadającego programy dwa razy w tygodniu,
b) polskiej autonomii terytorialnej w okręgach wileńskim i solecznickim oraz
referendum w tym względzie w okręgu trockim,
c) obecności napisów polskich w przestrzeni publicznej, pisowni nazwisk polskich w
paszportach litewskich oraz posługiwania się językiem polskim w kontaktach
urzędowych,
d) powołania Uniwersytetu polskiego w Wilnie oraz szkoły średniej w Kownie.
55. Trybunał Konstytucyjny:
a) nie ustala powszechnie obowiązującej wykładni ustaw,
b) ustala powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw na wniosek Prezydenta RP,
c) ustala powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw na wniosek Sejmu,
d) ustala powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw na wniosek Sądu Najwyższego.
56. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nieograniczony
obowiązek podatkowy dotyczy:
a) wyłącznie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, o ile mają miejsce zamieszkania na
terytorium RP,
b) wyłącznie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i państw członkowskich Unii
Europejskiej,
c) wyłącznie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
d) bez względu na obywatelstwo wszystkich osób fizycznych mających miejsce
zamieszkania na terytorium RP.
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57. Według ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w przypadku
uzyskania przez pracownika służby cywilnej negatywnej oceny okresowej
podlega on ponownej ocenie:
a) po upływie 24 miesięcy od ostatniej oceny,
b) nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zapoznania się z oceną,
c) po upływie 6 miesięcy od dnia zapoznania się z oceną,
d) nie później niż po upływie 3 miesięcy od ostatniej oceny.
58. Składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników finansują:
a) z własnych środków, w równych częściach - ubezpieczeni i płatnicy składek,
b) z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru - ubezpieczeni i w
wysokości 4,5% podstawy wymiaru - płatnicy składek.
c) w całości z własnych środków - płatnicy składek,
d) w całości z własnych środków – ubezpieczeni.
59. Nadzór nad działalnością wojewody na podstawie kryterium zgodności z
powszechnie obowiązującym prawem, rzetelności, gospodarności sprawuje:
a) minister właściwy do spraw administracji publicznej,
b) Prezes Rady Ministrów,
c) Rada Ministrów,
d) wszyscy ministrowie w zakresie swej właściwości.
60. W trakcie spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta
Weimarskiego 20 maja 2011 r. Polska:
a) wraz z Niemcami i Francją poparła deklarację prezydenta USA o potrzebie
utworzenia państwa palestyńskiego i cofnięciu się Izraela do granic z 1967 r.,
b) odmówiła poparcia deklaracji prezydenta USA o potrzebie utworzenia państwa
palestyńskiego i cofnięciu się Izraela do granic z 1967 r., wykazując, że ze
względów historycznych nie będzie wydawać wspólnie z Niemcami jakichkolwiek
oświadczeń na temat Izraela,
c) odmówiła poparcia deklaracji prezydenta USA o potrzebie utworzenia państwa
palestyńskiego i cofnięciu się Izraela do granic z 1967 r., wskazując, że w interesie
Polski, jako sojusznika USA nie leży podważanie integralności terytorialnej
jakiegokolwiek innego sprzymierzeńca Stanów Zjednoczonych,
d) odmówiła poparcia deklaracji prezydenta USA o potrzebie utworzenia państwa
palestyńskiego i cofnięciu się Izraela do granic z 1967 r., tłumacząc to faktem, że
została ona wydana dzień przed spotkaniem Trójkąta Weimarskiego i rząd Polski
potrzebuje czasu na analizę jej znaczenia i ewentualnych skutków.
61. Postępowanie karne wszczęte przed dniem wyboru posła:
a) zostaje z dniem ogłoszenia wyników zawieszone, chyba że Sejm uchyli immunitet,
b) toczy się dalej, chyba że Sejm zażąda zawieszenia postępowania,
c) zostaje z dniem wyboru umorzone, chyba że poseł wyrazi zgodę na kontynuowanie
go,
d) powoduje zawieszenie wykonywania mandatu posła do czasu zakończenia tego
postępowania.
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62. Do katalogu dochodów jednostek samorządu terytorialnego nie zalicza się:
a) dochodów własnych,
b) subwencji ogólnej,
c) dotacji celowych z budżetu państwa,
d) wpływów z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego.
63. Wobec pracownika służby cywilnej stosuje się karę dyscyplinarną:
a) pozbawienia możliwości awansowania przez okres trzech lat,
b) obniżenia wynagrodzenia zasadniczego, nie więcej niż o 25 % przez okres nie
dłuższy niż 6 miesięcy,
c) obniżenia wynagrodzenia zasadniczego, nie więcej niż o 20 % przez okres nie
dłuższy niż 12 miesięcy,
d) nagany z ostrzeżeniem.
64. Państwowa Inspekcja Pracy podlega:
a) ministrowi właściwemu ds. pracy,
b) Prezesowi Rady Ministrów,
c) ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych,
d) Sejmowi RP.
65. Zgodnie z prawem o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę
kasacyjną wnosi się:
a) do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu
dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem,
b) do sądu wyższej instancji w stosunku do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub
postanowienie, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia
z uzasadnieniem,
c) do Naczelnego Sądu Administracyjnego w termie sześćdziesięciu dni od dnia
doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem,
d) do Naczelnego Sądu Administracyjnego w termie nie późniejszym niż czternaście
dni od dnia wydania wyroku lub postanowienia.
66. Aktem urzędowym Prezydenta RP nie wymagającym dla swojej ważności
kontrasygnaty jest:
a) mianowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych,
b) nadanie stopnia generalskiego,
c) mianowanie Szefa Sztabu Generalnego,
d) powołanie członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
67. Najwyższa Izba Kontroli nie może kontrolować działalności organów
samorządu terytorialnego z punktu widzenia:
a) legalności,
b) celowości,
c) gospodarności,
d) rzetelności.
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68. Zgodnie z Konstytucją RP Sejm, w trakcie prac nad projektem ustawy
budżetowej, nie może ustalić powyżej poziomu przewidzianego w projekcie
ustawy budżetowej:
a) poziomu długu publicznego,
b) ogólnego poziomu wydatków budżetu państwa,
c) wielkości deficytu budżetowego,
d) poziomu rozchodów budżetowych.
69. Czy osoby fizyczne, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych
lub
domowych podlegają przepisom wynikającym z ustawy o ochronie danych
osobowych?
a) nie,
b) tak, w pełnym zakresie,
c) tak, ale tylko wtedy, gdy są to osoby fizyczne przebywające na terytorium RP,
d) tak, ale tylko wtedy, gdy są to osoby fizyczne, które są jednocześnie polskimi
obywatelami.
70. Stopa bezrobocia według BAEL wśród młodzieży (osób w wieku 15-24 lata)
wyniosła w Polsce w końcu 2011 roku:
a) 11,3%,
b) 26,5%,
c) 39,1%,
d) 52,4%.
71. Domniemanie kompetencji na rzecz organu wykonawczego występuje w
samorządzie:
a) województwa,
b) powiatowym,
c) gminnym,
d) każdego szczebla.
72. Proces, w którym wybrane i przeszkolone osoby o dużej wiedzy i
doświadczeniu zawodowym opiekują się poszczególnymi pracownikami
umożliwiając im rozwój zawodowy to:
a) monitoring,
b) mentoring,
c) controlling personalny,
d) headhunting.
73. Sędziowie sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych są
powoływani przez:
a) Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa,
b) Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Ministra Sprawiedliwości,
c) Ministra Sprawiedliwości,
d) Sąd Najwyższy.
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74. Przychody budżetu państwa służą sfinansowaniu wyłącznie:
a) wydatków majątkowych,
b) wydatków bieżących,
c) potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa,
d) świadczeń na rzecz osób fizycznych.
75. Ministerstwo tworzy, przekształca lub znosi:
a) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia,
b) Sejm w drodze ustawy,
c) Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia,
d) minister w drodze rozporządzenia.
76. Zapisany w ustawie budżetowej na 2012 r. prognozowany średnioroczny
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi:
a) 99,8%,
b) 101,1%,
c) 102,8%,
d) 109,1%.
77. Statut gminy:
a) określa organizację i zakres działania jednostek pomocniczych gminy,
b) nie musi zostać uchwalony w każdej gminie,
c) jest publikowany w Monitorze Polskim,
d) jest aktem prawa miejscowego.
78. Koniecznym elementem ogłoszenia o naborze w służbie cywilnej jest:
a) informacja o zasadach działania komisji,
b) określenie stanowiska pracy,
c) informacja o metodach i technikach naboru,
d) informacja o źródłach referencji.
79. Ewidencję partii politycznych prowadzi:
a) Sąd Najwyższy,
b) Sąd Okręgowy w Warszawie,
c) minister właściwy ds. administracji,
d) Trybunał Konstytucyjny.
80. Tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym, w odpowiedzi na
publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o
dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy
zaproszeni do składania ofert, nosi ustawową nazwę:
a) dialogu konkurencyjnego,
b) przetargu nieograniczonego,
14 z 16

Wersja B

c) przetargu otwartego,
d) przetargu ograniczonego.
81. Spory między wojewodami oraz między wojewodą a ministrem lub
centralnym organem administracji rządowej rozstrzyga:
a) Naczelny Sąd Administracyjny,
b) minister właściwy do spraw administracji publicznej,
c) Prezes Rady Ministrów,
d) Rada Ministrów.
82. NGO to przyjęty w Polsce i na świecie skrót, oznaczający:
a) żywność niemodyfikowaną genetycznie,
b) typ elektrowni atomowej o wysokim poziomie zabezpieczeń,
c) agendę ONZ zajmującą się polityką emigracyjną,
d) organizacje pozarządowe.
83. Rozporządzenia wykonawcze do ustaw może wydawać:
a) Prezydent RP,
b) Prezes Narodowego Banku Polskiego,
c) minister w Kancelarii Prezydenta,
d) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
84. Szczegółowy zakres działania ministra określa:
a) postanowienie Prezydenta RP o powołaniu danej osoby na urząd ministra,
b) decyzja Rady Ministrów (tzw. decyzja atrybucyjna),
c) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (tzw. rozporządzenie atrybucyjne),
d) zarządzenie Prezesa Rady Ministrów (tzw. zarządzenie atrybucyjne)
85. COREPER jest to:
a) Komitet Rady Unii Europejskiej,
b) organ pomocniczy Parlamentu Europejskiego,
c) grupa robocza Komisji Europejskiej,
d) organ przygotowawczy Parlamentu Europejskiego.
86. Według ustawy o samorządzie powiatowym organem powiatu jest:
a) zarząd powiatu,
b) starosta,
c) burmistrz,
d) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
87. Według Kodeksu postępowania administracyjnego pisma adresowane do
strony, która ustanowiła pełnomocnika, obowiązkowo doręcza się:
a) przedstawicielowi strony,
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b) wyłącznie stronie,
c) pełnomocnikowi strony i stronie,
d) pełnomocnikowi strony.
88. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące rozporządzeń ministrów
kierujących działaniami administracji rządowej:
a) nie podlegają publikacji,
b) są publikowane w Dzienniku Ustaw RP,
c) są publikowane w "Monitorze Polskim",
d) są publikowane w dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami
administracji rządowej.
89. Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka
sektora finansów publicznych, w przypadku ukarania osoby odpowiedzialnej
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
a) nie może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę,
b) posiada prawo dochodzenia odszkodowania,
c) może dochodzić odszkodowania wyłącznie w ramach postępowania
dyscyplinarnego,
d) może dochodzić odszkodowania wyłącznie w przypadku wcześniejszego wszczęcia
postępowania odszkodowawczego.
90. Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed
Trybunałem Stanu Sejm RP podejmuje:
a) na wniosek co najmniej 100 posłów,
b) większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,
c) większością 3/5 ustawowej liczby posłów,
d) większością 2/3 ustawowej liczby posłów.
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