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CZ  PISEMNA 

A.68-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 
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Zadanie 1. 
ród em powszechnie obowi zuj cego prawa jest 

A. Uchwa a Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów.  
B. Zarz dzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego.  
C. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powo aniu Szefa Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.
D. Rozporz dzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysoko ci op at 

abonamentowych za u ywanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. 

Zadanie 2. 
Administracj  rz dow  kieruje 

A. Prezydent RP. 
B. Rada Ministrów.  
C. Minister Spraw Wewn trznych. 
D. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Zadanie 3. 
Regionalne izby obrachunkowe 

A. sprawuj  nadzór nad urz dami skarbowymi.  
B. rozstrzygaj  w drugiej instancji w sprawach nale cych w pierwszej instancji do urz dów 

skarbowych.  
C. sprawuj  nadzór nad dzia alno ci  jednostek samorz du terytorialnego w zakresie gospodarki 

finansowej i zamówie  publicznych.  
D. kontroluj  dzia alno  organów administracji rz dowej, pa stwowych osób prawnych i innych 

pa stwowych jednostek organizacyjnych. 

Zadanie 4. 
Zgodnie z Kodeksem pracy kar  porz dkow , jak  pracodawca mo e zastosowa  wobec pracownika, 
jest 

A. kara pieni na. 
B. przeniesienie na inne stanowisko. 
C. obni enie wysoko ci wynagrodzenia. 
D. rozwi zanie umowy o prac  bez wypowiedzenia. 
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Zadanie 5. 
Przej ty rezolucj  Parlamentu Europejskiego akt, okre laj cy zasady zachowania urz dników w s u bie 
publicznej, sprawnego funkcjonowania administracji oraz yczliwego stosunku do obywatela, 
przeznaczony do stosowania w organach i instytucjach Unii Europejskiej to  

A. Europejska Karta Samorz du Lokalnego. 
B. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 
C. Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej. 
D. Konwencja o Ochronie Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci. 

Zadanie 6. 
Ca o ciowe, wzgl dnie wyczerpuj ce i oparte na jednolitych zasadach uregulowanie jakiej  dziedziny 
ycia spo ecznego w drodze wydania aktu normatywnego zwanego kodeksem, to 

A. deregulacja.  
B. kodyfikacja. 
C. inkorporacja.  
D. systematyzacja.  

Zadanie 7. 
Zdarzeniem prawnym niezale nym od woli cz owieka jest 

A. zawarcie ma e stwa. 
B. kradzie  samochodu. 
C. nadanie obywatelstwa.  
D. up yw terminu przedawnienia. 

Zadanie 8. 
Pe n  zdolno  do czynno ci prawnych nabywa si  z chwil   

A. urodzenia. 
B. uko czenia 21 lat.  
C. uko czenia 13 lat. 
D. uzyskania pe noletno ci. 

Zadanie 9. 
Zgodnie z Kodeksem cywilnym zbycie lub wydzier awienie przedsi biorstwa albo ustanowienie na nim 
u ytkowania powinno by  dokonane w formie  

A. pisemnej. 
B. aktu notarialnego. 
C. pisemnej pod rygorem niewa no ci.  
D. pisemnej z podpisami notarialnie po wiadczonymi. 
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Zadanie 10.  
Podczas prac remontowych elewacji zewn trznej budynku, wskutek nieuwagi jednego z pracowników,  
z rusztowania spad o wiadro z farb , która zniszczy a ubranie przechodz cego obok przechodnia. Wobec 
poszkodowanego b dzie mia a miejsce odpowiedzialno  

A. karna. 
B. deliktowa.  
C. kontraktowa.  
D. porz dkowa. 

Zadanie 11.  
Cz onek spó dzielni mieszkaniowej, za zgod  spó dzielni, zobowi za  si  do wykonywania na pewien 
czas obowi zków dozorcy domu zamiast sp aty zad u enia wobec spó dzielni w kwocie 2000 z . 
Wyga ni cie zobowi zania w powy szej sytuacji nast pi o poprzez 

A. potr cenie.  
B. zwolnienie z d ugu. 
C. umorzenie zobowi zania. 
D. wiadczenie w miejsce wykonania. 

Zadanie 12.  
Umowa, przez któr  jedna strona zobowi zuje si  w zakresie dzia alno ci swego przedsi biorstwa do 
przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy, to wed ug Kodeksu cywilnego umowa  

A. spedycji. 
B. dostawy. 
C. przewozu. 
D. transportu. 

Zadanie 13. 
Z tytu u ubezpieczenia chorobowego ubezpieczonemu nie przys uguje  

A. zasi ek sta y.  
B. zasi ek chorobowy. 
C. zasi ek wyrównawczy. 
D. wiadczenie rehabilitacyjne. 

Zadanie 14. 
Dyskryminacj  w zatrudnieniu nie jest 

A. zach canie innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.  
B. ró nicowanie praw i obowi zków uzasadnione ró nym rodzajem pracy, jej ilo ci  i jako ci . 
C. traktowanie pracownika w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie ni  innych pracowników 

z powodu przynale no ci zwi zkowej. 
D. zachowanie, którego celem jest naruszenie godno ci pracownika i stworzenie wobec niego 

zastraszaj cej, wrogiej, poni aj cej, upokarzaj cej lub uw aczaj cej atmosfery. 
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Zadanie 15. 

Umow , której fragment zamieszczono powy ej, Kodeks pracy zalicza do umów 

A. na okres próbny.  
B. na czas okre lony. 
C. na czas nieokre lony. 
D. na czas wykonywania okre lonej pracy. 

Zadanie 16. 
Art. 11 ust. 2 lit. a Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia  
29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia spo ecznego stanowi: „osoba 
wykonuj ca w Pa stwie Cz onkowskim prac  najemn  lub prac  na w asny rachunek podlega 
ustawodawstwu tego Pa stwa Cz onkowskiego”. Zgodnie z cytowanym przepisem pracownik, maj cy 
sta e miejsce zamieszkania na terytorium Polski, zatrudniony w niemieckiej filii brytyjskiej firmy 
informatycznej, podlega ustawodawstwu 

A. Polski. 
B. Niemiec. 
C. Wielkiej Brytanii. 
D. pa stwa wybranego przez siebie.  

Zadanie 17. 

W cytowanym przepisie Kodeksu post powania administracyjnego jest wyra ona zasada 

A. praworz dno ci.  
B. prawdy obiektywnej.  
C. przekonywania stron. 
D. czynnego udzia u stron w post powaniu. 

Umowa zawarta w dniu 01 lutego 2013 roku w G ogowie, pomi dzy spó k  z o.o. „PLAN” z siedzib   
w G ogowie przy ulicy Wroc awskiej 17 reprezentowan  przez Jana Kowala – Prezesa Zarz du, zwan  dalej  
Pracodawc ,  
a Krzysztofem Fija kowskim zamieszka ym w G ogowie przy ul. Dworcowej 12, legitymuj cym si  dowodem 
osobistym nr AEP 345667, wydanym przez Prezydenta Miasta G ogowa, PESEL 65051844187,  
NIP 234-104-43-18, zwanym dalej Pracownikiem, o tre ci nast puj cej: 
Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nie wiadczenia pracy przez Marka Piekarskiego, którego  
nieobecno  jest usprawiedliwiona i wynika z faktu d ugotrwa ej niezdolno ci do pracy spowodowanej  
chorob . Przez powy szy okres Pracownik b dzie zatrudniony w pe nym wymiarze czasu pracy na stanowisku 
projektanta. 

Art. 11. 

Organy administracji publicznej powinny wyja ni  stronom zasadno  przes anek, którymi kieruj  si  przy  
za atwianiu sprawy, aby w ten sposób w miar  mo liwo ci doprowadzi  do wykonywania przez strony decyzji 
bez potrzeby stosowania rodków przymusu. 
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Zadanie 18. 
danie strony nie jest warunkiem wszcz cia post powania w sprawie  

A. o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 
B. o nadanie licencji zawodowej doradcy zawodowego. 
C. o wydanie koncesji na podj cie dzia alno ci gospodarczej w zakresie us ug ochrony osób 

i mienia. 
D. o wymierzenie administracyjnej kary pieni nej za przekroczenie przepisów o ochronie 

rodowiska.  

Zadanie 19. 
Przepisy Kodeksu post powania administracyjnego o wy czeniu pracownika oraz organu realizuj  
zasad  

A. pisemno ci. 
B. informowania stron.  
C. prawdy obiektywnej. 
D. szybko ci i prostoty post powania. 

Zadanie 20. 
Wed ug Kodeksu post powania administracyjnego stron  w post powaniu jest 

A. zawsze tylko wnioskodawca. 
B. organ prowadz cy post powanie.  
C. zawsze tylko ten, przeciwko komu jest prowadzone post powanie. 
D. mi dzy innymi ten, czyjego interesu prawnego lub obowi zku dotyczy post powanie. 

Zadanie 21. 
Jako dowód w post powaniu administracyjnym nale y dopu ci  

A. tylko dokumenty, zeznania wiadków i ogl dziny.  
B. wszystko, co mo e przyczyni  si  do wyja nienia sprawy. 
C. tylko dokumenty, zeznania wiadków, ogl dziny oraz opinie bieg ych.  
D. wszystko, co mo e przyczyni  si  do wyja nienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. 

Zadanie 22. 
Odmowie przez organ administracji podlega zatwierdzenie ugody administracyjnej 

A. sporz dzonej w formie pisemnej.  
B. nieuwzgl dniaj cej wymaganego stanowiska innego organu.  
C. zawartej przed organem administracji, przed którym toczy si  post powanie odwo awcze. 
D. zawartej przed organem administracji, przed którym toczy si  post powanie w pierwszej 

instancji. 
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Zadanie 23. 
Przyczyn  zawieszenia post powania przez organ administracji publicznej jest 

A. wyjazd strony za granic . 
B. zmiana sta ego miejsca zamieszkania strony.  
C. utrata przez stron  zdolno ci do czynno ci prawnych. 
D. niestawienie si  wiadka wezwanego przez organ administracji na przes uchanie. 

Zadanie 24. 

W wietle powo anego przepisu Kodeksu post powania administracyjnego w przedstawionym 
wezwaniu brakuje wskazania  

A. celu wezwania.  
B. stanowiska s u bowego podpisuj cego. 
C. obowi zku osobistego stawienia si  wezwanego.  
D. skutków prawnych niezastosowania si  do wezwania. 

Art. 54. 
§ 1. W wezwaniu nale y wskaza : 

nazw  i adres organu wzywaj cego, 
imi  i nazwisko wzywanego, 
w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany, 
czy wezwany powinien si  stawi  osobi cie lub przez pe nomocnika, czy te  mo e z o y  wyja nienie lub 
zeznanie na pi mie, 
termin, do którego danie powinno by  spe nione, albo dzie , godzin  i miejsce stawienia si   
wezwanego lub jego pe nomocnika, 
skutki prawne niezastosowania si  do wezwania. 

§ 2. Wezwanie powinno by  zaopatrzone podpisem pracownika organu wzywaj cego, z podaniem imienia, 
nazwiska i stanowiska s u bowego podpisuj cego (...). 
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Zadanie 25. 

Przedstawiona decyzja nie zawiera koniecznego elementu decyzji administracyjnej, którym jest 

A. podstawa prawna decyzji.  
B. pouczenie o trybie odwo ania. 
C. pouczenie o przys uguj cym odwo aniu. 
D. podpis osoby upowa nionej do wydania decyzji. 

Zadanie 26. 
Organ podatkowy zawsze stwierdza niewa no  decyzji ostatecznej, która 

A. nie zawiera uzasadnienia.  
B. zawiera oczywiste omy ki. 
C. zosta a wydana bez podstawy prawnej. 
D. jest napisana w ca o ci pismem r cznym. 
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Zadanie 27. 

W wietle powo anych przepisów Kodeksu post powania administracyjnego w a ciwym organem  
do stwierdzenia niewa no ci decyzji wojewody o odmowie wydania dokumentu paszportowego jest 

A. Prezes Rady Ministrów.  
B. marsza ek województwa. 
C. Minister Spraw Wewn trznych.  
D. samorz dowe kolegium odwo awcze. 

Zadanie 28. 

W wietle powo anych przepisów Kodeksu post powania administracyjnego wznowienie post powania 
tylko na danie strony mo e nast pi , je eli 

A. decyzja wydana zosta a w wyniku przest pstwa. 
B. strona bez w asnej winy nie bra a udzia u w post powaniu.  
C. decyzja wydana zosta a bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu. 
D. decyzja wydana zosta a przez pracownika lub organ administracji, który podlega wy czeniu. 

Art. 156. § 1. Organ administracji publicznej stwierdza niewa no  decyzji, która: 
1) wydana zosta a z naruszeniem przepisów o w a ciwo ci; 
2) wydana zosta a bez podstawy prawnej lub z ra cym naruszeniem prawa; 
3) dotyczy sprawy ju  poprzednio rozstrzygni tej inn  decyzj  ostateczn ; 
4) zosta a skierowana do osoby nieb d cej stron  w sprawie; 
5) by a niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalno  ma charakter trwa y; 
6) w razie jej wykonania wywo a aby czyn zagro ony kar ; 
7) zawiera wad  powoduj c  jej niewa no  z mocy prawa. 
(...) 
Art. 157. § 1. W a ciwy do stwierdzenia niewa no ci decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 jest organ wy szego 
stopnia, a gdy decyzja wydana zosta a przez ministra lub samorz dowe kolegium odwo awcze – ten organ. 

Art. 145. § 1. W sprawie zako czonej decyzj  ostateczn  wznawia si  post powanie, je eli: 
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczno ci faktyczne, okaza y si  fa szywe; 
2) decyzja wydana zosta a w wyniku przest pstwa; 
3) decyzja wydana zosta a przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wy czeniu  
    stosownie do art. 24, 25 i 27; 
4) strona bez w asnej winy nie bra a udzia u w post powaniu; 
5) wyjd  na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczno ci faktyczne lub nowe dowody istniej ce w dniu wydania decyzji,  
    nieznane organowi, który wyda  decyzj ; 
6) decyzja wydana zosta a bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu; 
7) zagadnienie wst pne zosta o rozstrzygni te przez w a ciwy organ lub s d odmiennie od oceny przyj tej przy wydaniu 
    decyzji (art. 100 § 2); 
8) decyzja zosta a wydana w oparciu o inn  decyzj  lub orzeczenie s du, które zosta o nast pnie uchylone lub zmienione. 

(...) 
Art. 145a. § 1. Mo na da  wznowienia post powania równie  w przypadku, gdy Trybuna  Konstytucyjny orzek   
o niezgodno ci aktu normatywnego z Konstytucj , umow  mi dzynarodow  lub z ustaw , na podstawie którego zosta a 
wydana decyzja. 

(...) 
Art. 145b. § 1. Mo na da  wznowienia post powania równie  w przypadku, gdy zosta o wydane orzeczenie s du  
stwierdzaj ce naruszenie zasady równego traktowania, zgodnie z ustaw  z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdro eniu niektórych 
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700), je eli naruszenie tej zasady mia o 
wp yw na rozstrzygni cie sprawy zako czonej decyzj  ostateczn . 

(...) 
Art. 147. Wznowienie post powania nast puje z urz du lub na danie strony. Wznowienie post powania z przyczyny 
okre lonej w art. 145 § 1 pkt 4 oraz w art. 145a i art. 145b nast puje tylko na danie strony. 
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Zadanie 29. 
rodkiem egzekucyjnym w post powaniu egzekucyjnym w administracji dotycz cym nale no ci 

pieni nych jest 

A. odebranie nieruchomo ci. 
B. odebranie rzeczy ruchomej. 
C. grzywna w celu przymuszenia. 
D. egzekucja z autorskich praw maj tkowych. 

Zadanie 30.  

Na podstawie za czonego fragmentu rzeczowego wykazu akt organów i urz dów gminy, zawartego  
w rozporz dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia ania 
archiwów zak adowych, wska  symbol klasyfikacyjny skargi za atwianej bezpo rednio. 

A.   150 
B.   152 
C. 1510 
D. 1511 

Zadanie 31. 
Od wydanego przez wojewódzki s d administracyjny wyroku lub postanowienia ko cz cego 
post powanie w sprawie przys uguje skarga kasacyjna do  

A. S du Najwy szego. 
B. Ministra Sprawiedliwo ci. 
C. Naczelnego S du Administracyjnego. 
D. samorz dowego kolegium odwo awczego. 
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Zadanie 32. 
Pa stwowy d ug publiczny nie obejmuje  

A. zobowi za  sektora finansów publicznych z tytu u przyj tych depozytów.  
B. zobowi za  sektora finansów publicznych z tytu u zaci gni tych kredytów i po yczek.  
C. zobowi za  sektora finansów publicznych z tytu u wyemitowanych papierów warto ciowych.  
D. zobowi za  wynikaj cych z gwarantowania rodków pieni nych przez Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny.   

Zadanie 33. 
Cech  pa stwowego funduszu celowego jest to, e 

A. posiada osobowo  prawn .  
B. jest tworzony na podstawie rozporz dzenia w a ciwego ministra. 
C. jego koszty s  ponoszone na realizacj  wyodr bnionych zada  pa stwowych. 
D. z jego rodków nie mog  by  udzielane po yczki jednostkom samorz du terytorialnego. 

Zadanie 34. 
Wed ug ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne nie mog  by  ponoszone na  

A. cele ustalone w ustawie bud etowej. 
B. utworzenie fundacji na podstawie ustawy o fundacjach.  
C. cele ustalone w uchwale bud etowej jednostki samorz du terytorialnego. 
D. finansowanie us ug wykonywanych na podstawie umów zawieranych przez jednostki sektora 

finansów publicznych. 

Zadanie 35. 

Na podstawie danych zamieszczonych w przedstawionym fragmencie uchwa y bud etowej wska  
wysoko  nadwy ki/deficytu jednostki samorz du terytorialnego. 

A. Nadwy ka w wysoko ci 4 900 000 z  
B. Nadwy ka w wysoko ci 6 399 400 z  
C. Deficyt w wysoko ci      4 900 000 z  
D. Deficyt w wysoko ci    11 399 400 z  

   Na podstawie art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
– Rada Miejska uchwala, co nast puje: 

§ 1. 
Ustala si  dochody bud etu w cznej kwocie 297 640 200 z , z tego: 

a) bie ce w kwocie        266 400 200 z  
b) maj tkowe w kwocie      31 240 000 z  

 
Ustala si  wydatki w cznej kwocie 302 540 200 z , z tego: 

a) bie ce w kwocie       260 000 800 z  
b) maj tkowe w kwocie      42 539 400 z  

Strona 11 z 12

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 36. 
ród em dochodów bud etu pa stwa s  wp ywy z podatku  

A. od gier. 
B. od spadków i darowizn. 
C. od rodków transportowych. 
D. od czynno ci cywilnoprawnych. 

Zadanie 37. 
Jednostka bud etowa to jednostka sektora finansów publicznych, która 

A. jest pa stwow  osob  prawn  tworzon  na podstawie odr bnej ustawy w celu realizacji zada  
pa stwa.  

B. odp atnie wykonuje wyodr bnione zadania, pokrywaj c koszty swojej dzia alno ci oraz 
zobowi zania  z uzyskiwanych przychodów. 

C. jest samorz dow  osob  prawn  tworzon  na podstawie odr bnej ustawy w celu realizacji 
zada  jednostki samorz du terytorialnego. 

D. pokrywa swoje wydatki bezpo rednio z bud etu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek 
dochodów bud etu pa stwa albo bud etu jednostki samorz du terytorialnego.  

Zadanie 38. 
Post powanie administracyjne ogólne mog  prowadzi  

A. tylko organy centralne. 
B. tylko organy terenowe. 
C. wszystkie organy administracji publicznej. 
D. upowa nione organy centralne i terenowe. 

Zadanie 39. 
„Organem wydaj cym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta” to przepis okre laj cy 

A. obowi zek organizatora imprezy masowej. 
B. w a ciwo  rzeczow  organu administracji.  
C. w a ciwo  miejscow  organu administracji. 
D. w a ciwo  instancyjn  organu administracji. 

Zadanie 40. 
W a ciwo  miejscow  organu administracji w sprawach dotycz cych nieruchomo ci ustala si  wed ug 

A. miejsca po o enia nieruchomo ci. 
B. miejsca zamieszkania w a ciciela nieruchomo ci. 
C. miejsca zameldowania w a ciciela nieruchomo ci. 
D. siedziby s du prowadz cego ksi g  wieczyst  dla nieruchomo ci. 
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