I. Testy – Odpowiedzi
Test 1
Numer
zadania

Odpowiedź

1

D

Kompetencje personalne i społeczne – podręcznik, Wydawnictwo „Ekonomik” –
Jacek Musiałkiewicz

2

D

Organizowanie pracy małych zespołów – podręcznik, Wydawnictwo „Ekonomik” –
Jacek Musiałkiewicz

3

C

Patrz repetytorium

4

A

Art. 21 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego

5

D

Art. 15 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego

6

D

Patrz repetytorium

7

A

Art. 135 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

8

C

Art. 110 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

9

B

Art. 234 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

10

C

Art. 24 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego

11

B

Art. 22 § 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego

12

B

Art. 158 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

13

B

Patrz repetytorium

14

C

Art. 184 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

15

D

Art. 152 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

16

C

Art. 127 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

17

D

Art. 28 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego

18

C

Art. 96 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego

19

D

Art. 129 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego

20

C

Art. 219 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Odwołanie

Test 1

5

6

Numer
zadania

Odpowiedź

21

B

Patrz repetytorium

22

D

Art. 126 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

23

C

Art. 29 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

24

D

Patrz repetytorium

25

B

Patrz repetytorium

26

C

Art. 107 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego

27

B

Art. 61 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego

28

C

Art. 221 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

29

B

Art. 106 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego

30

A

Patrz repetytorium

31

B

Patrz repetytorium
Art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

32

B

Art. 127 § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego

33

C

Art. 8 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

34

D

Art. 33 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

35

A

Art. 109 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

36

C

Art. 24 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego

37

B

Art. 39 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

38

C

Patrz repetytorium
Art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

39

C

Patrz repetytorium

40

C

Art. 129 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

I. Testy – Odpowiedzi

Odwołanie

II. Zadania praktyczne
– Odpowiedzi
Zadanie 1
Karta oceny
Lp.

Elementy podlegające ocenie / kryteria oceny

R.1

Rezultat 1: Spis spraw

R.1.1

wpisany rok: 2021

R.1.2

referent: numer PESEL zdającego

R.1.3

symbol komórki organizacyjnej: KT

R.1.4

oznaczenie teczki: 5410

R.1.5

tytuł teczki: Dokumentacja rejestracji pojazdów

R.1.6

wpisany numer sprawy: 1

R.1.7

sprawa: wniosek o rejestrację pojazdu

R.1.8

od kogo wpłynęło pismo: Maria Nowak

R.1.9

pismo z dnia: 27.03.2021

R.1.10

data wszczęcia sprawy: 27.03.2021

R.1.11

data zakończenia sprawy: 20.04.2021

R.2

Rezultat 2: Wezwanie do usunięcia braków we wniosku

R.2.1

nazwa urzędu: Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 12, 16-400
Suwałki

R.2.2

znak sprawy: KT.5410.1.2021

R.2.3

imię i nazwisko wnioskodawcy: Maria Nowak

R.2.4

adres wnioskodawcy: ul. Kwiatowa 13/13, 16-400 Suwałki

R.2.5

podstawa prawna: 64 § 2

R.2.6

wezwanie wnioskodawcy w celu usunięcia braków w złożonym wniosku
o rejestrację pojazdu z dnia 27.03.2021

R.2.7

wymagane dokumenty: dowód własności pojazdu w postaci umowy darowizny

R.2.8

podpis: PESEL zdającego

T (tak)

Zadanie 1

N (nie)

29

Lp.

Elementy podlegające ocenie / kryteria oceny

T (tak)

R.3

Rezultat 3: Decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie

R.3.1

nazwa organu: Starosta Suwalski

R.3.2

adres organu: ul. Świerkowa 12, 16-400 Suwałki

R.3.3

data sporządzenia decyzji: 20.04.2021

R.3.4

znak sprawy: KT.5410.1.2021

R.3.5

numer decyzji: 1/2021

R.3.6

postanawiam: odmówić rejestracji pojazdu marki Audi Q8, numer rejestracyjny
BS 13141, numer identyfikacyjny VIN WUZZZ232425262827, rok produkcji 2014
uzasadnienie decyzji: W dniu 27.03.2021 r. do Starostwa Powiatowego
w Suwałkach wpłynął wniosek Marii Nowak, zam. ul. Kwiatowa 13/13, 16-400
Suwałki, o rejestrację pojazdu marki Audi Q8, numer rejestracyjny BS 13141,
numer identyfikacyjny VIN WUZZZ232425262827, rok produkcji 2014.

R.3.7

Do wniosku strona nie dołączyła w wyznaczonym terminie dowodu
własności w postaci umowy darowizny, mimo że otrzymała wezwanie
do usunięcia braków. W związku z powyższym wnioskodawczyni
nie spełnia wymagań określonych w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

R.3.8

pouczenie: odwołanie wnosi się zgodnie z obowiązującym trybem
odwoławczym

R.3.9

podpis pod decyzją: numer PESEL zdającego

R.3.10

otrzymują: Maria Nowak, ul. Kwiatowa 13/13, 16-400 Suwałki

R.3.11

otrzymują: aa lub ad acta

Formularz spisu spraw prowadzonych w urzędzie
Dokumentacja rejestracji pojazdów

(symbol jedn.org.) (oznaczenie teczki)

Lp.

Sprawa
(krótka treść)

znak
pisma

z dnia

1

30

Wniosek o rejestrację
pojazdu

II. Zadania praktyczne – Odpowiedzi

27.03.2021 r.

Maria Nowak

data
ostatecznego
załatwienia

Od kogo wpłynęła

(tytuł teczki wg wykazu akt)

20.04.2021 r.

(referent)

5410

wszczęcia
sprawy

(rok)

KT

27.03.2021 r.

PESEL
2021 zdającego

uwagi
(sposób załatwienia)

N (nie)

Formularz wezwania do poprawienia błędów we wniosku i usunięcia braków

Suwałki, dnia 27.03.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach
ul. Świerkowa 12
16-400 Suwałki
Znak sprawy KT.5410.1.2021

Pan/Pani
Maria Nowak
ul. Kwiatowa 13/13
16-400 Suwałki

Na podstawie art. 64 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) wzywam Panią/Pana do usunięcia błędów i braków
we wniosku o rejestrację pojazdu z dnia 27.03.2021 r. w terminie 7 dni od dnia otrzymania
niniejszego wezwania.
Usunięcie nieprawidłowości polega na:
dołączeniu do wniosku o rejestrację dowodu własności pojazdu w postaci umowy darowizny.

Pouczenie
Nieusunięcie powyższych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

............................................................
(PESEL zdającego)

Zadanie 1
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III. Arkusze egzaminacyjne
– Odpowiedzi
Arkusz egzaminacyjny 1
Część praktyczna

Karta oceny
Lp.

Elementy podlegające ocenie / kryteria oceny

T (tak)

R.1

Rezultat 1: Spis spraw

R.1.1

wpisany rok: 2021

R.1.2

referent: numer PESEL zdającego

R.1.3

symbol komórki organizacyjnej: KTM

R.1.4

oznaczenie teczki: 7251

R.1.5

tytuł teczki: Zgłoszenia przewozów drogowych na potrzeby własne

R.1.6

wpisany numer sprawy: 1

R.1.7

sprawa: wniosek o wydanie zaświadczenia

R.1.8

od kogo wpłynęło pismo: Monika Grzyb

R.1.9

pismo z dnia: 29.08.2021

R.1.10

data wszczęcia sprawy: 29.08.2021

R.1.11

data zakończenia sprawy: 10.09.2021

R.2

Rezultat 2: Formularz wezwania do poprawienia błędów we wniosku
i usunięcia braków

R.2.1

nazwa urzędu, adres: Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. Kościuszki 3,
16-300 Augustów

R.2.2

znak sprawy: KTM.7251.1.2021

R.2.3

imię i nazwisko wnioskodawcy / nazwa przedsiębiorcy: Monika Grzyb

R.2.4

adres wnioskodawcy: ul. Nowa 12/15, 16-300 Augustów

R.2.5

podstawa prawna: 64 § 2

R.2.6

wezwanie wnioskodawcy w celu usunięcia braków w złożonym wniosku
o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Arkusz egzaminacyjny 1

N (nie)

73

Lp.

Elementy podlegające ocenie / kryteria oceny

R.2.7

usunięcie nieprawidłowości polega na: poprawnym wpisaniu numeru
w rejestrze przedsiębiorców, numeru identyfikacji podatkowej NIP, zakreśleniu
właściwego kwadratu – rzeczy. Wniosek należy uzupełnić o załączniki, tj. wykaz
pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/
przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu
prawnego do dysponowania pojazdem, dowód wpłaty w wysokości 500 zł za
wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne na
czas nieokreślony oraz 100 zł za wydanie wypisu z zaświadczenia,
zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc
przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca
osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby
niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na
jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy
o transporcie drogowym

R.3

Rezultat 3: Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

R.3.1

nazwa organu: Starosta Augustowski

R.3.2

imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy: Monika Grzyb

R.3.3

siedziba i adres zamieszkania przedsiębiorcy: ul. Nowa 12/15,
16-300 Augustów

R.3.4

numer w rejestrze przedsiębiorstwa albo w ewidencji działalności
gospodarczej: 121831

R.3.5

obszar przewozów: krajowy

R.3.6

rodzaj przewozów: rzeczy

R.3.7

rodzaj oraz liczba pojazdów samochodowych: 1

R.3.8

ważność zaświadczenia: czas nieokreślony

R.4

Rezultat 4: Wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

R.4.1

nazwa organu: Starosta Augustowski

R.4.2

numer wypisu: 1/2021

R.4.3

obszar przewozów: krajowy

R.4.4

rodzaj przewozów: rzeczy

R.4.5

imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy: Monika Grzyb

R.5.6

siedziba i adres zamieszkania przedsiębiorcy: ul. Nowa 12/15,
16-300 Augustów

R.4.7

ważność zaświadczenia : czas nieokreślony

R.5

Rezultat 5: Metryka sprawy

R.5.1

oznaczenie sprawy: KTM.7251.1.2021 lub 29.08.2021

R.5.2

tytuł sprawy: Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe
na potrzeby własne

R.5.3

data podjętej czynności: 29.08.2021 lub 29 sierpnia 2021
określenie podejmowanej czynności: rejestracja wniosku
wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się
dana czynność: 29.08.2021 lub 29 sierpnia 2021
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T (tak)

N (nie)

Lp.

Elementy podlegające ocenie / kryteria oceny

T (tak)

R.5.4

data podjętej czynności: 29.08.2021 lub 29 sierpnia 2021
określenie podejmowanej czynności: sporządzenie wezwania
wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się
dana czynność: 29.08.2021 lub 29 sierpnia 2021 albo KTM.7251.1.2021

R.5.5

data podjętej czynności: 10.09.2021 lub 10 września 2021
określenie podejmowanej czynności: sporządzenie oraz podpisanie
zaświadczenia i wypisu na przewozy drogowe na potrzeby własne
wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się
dana czynność: 10.09.2021 lub 10 września 2021 albo KTM.7251.1.2021

R.5.6

data podjętej czynności: 10.09.2021 lub 10 września 2021
określenie podejmowanej czynności: wydanie zaświadczenia oraz wypisu na
przewozy drogowe na potrzeby własne
wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się
dana czynność: 10.09.2021 lub 10 września 2021 albo KTM.7251.1.2021

N (nie)

Formularz spisu spraw prowadzonych w urzędzie

(symbol jedn.org.) (oznaczenie teczki)

Lp.

Sprawa
(krótka treść)

znak
pisma

z dnia

1

Wniosek o wydanie
zaświadczenia

29.08.2021 r.

Monika Grzyb

data
ostatecznego
załatwienia

Od kogo wpłynęła

(tytuł teczki wg wykazu akt)

10.09.2021 r.

(referent)

Zgłoszenia przewozów drogowych na potrzeby
własne

7251

wszczęcia
sprawy

(rok)

KTM

29.08.2021 r.

PESEL
2021 zdającego

uwagi
(sposób załatwienia)

Arkusz egzaminacyjny 1
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Formularz wezwania do poprawienia błędów we wniosku i usunięcia braków

Augustów, dnia 29.08.2021 r.

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 3
16-300 Augustów
Znak sprawy KTM.7251.1.2021

Pan/Pani
Monika Grzyb
ul. Nowa 12/15
16-300 Augustów

Na podstawie art. 64 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) wzywam Panią/Pana do usunięcia błędów
i braków we wniosku o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne z dnia
29.08.2021 r. w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.
Usunięcie nieprawidłowości polega na:
poprawnym wpisaniu numeru w rejestrze przedsiębiorców, numeru identyfikacji podatkowej NIP,
zakreśleniu właściwego kwadratu – rzeczy. Wniosek należy uzupełnić o załączniki, tj. wykaz
pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer
rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
dowód wpłaty w wysokości 500 zł za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na
potrzeby własne rzeczy na czas nieokreślony oraz 100 zł za wydanie wypisu z zaświadczenia.
Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć ponownie wraz z załącznikami.
Pouczenie
Nieusunięcie powyższych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

............................................................
(PESEL zdającego)
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Druk zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL)

Starosta Augustowski
(oznaczenie organu wydającego zaświadczenie)

Zaświadczenie nr 0319090
na przewozy drogowe na potrzeby własne
Na podstawie art. 33 ust. 8 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2200, ze zm.) zaświadcza się, że:
..................................................................... Monika Grzyb ............................................................................
(imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy)

...................................................... ul. Nowa 12/15, 16-300 Augustów .....................................................
(miejsce zamieszkania – siedziba, i adres przedsiębiorcy)

......................................................................... 121831 .................................................................................
(nr w rejestrze przedsiębiorstwa albo w ewidencji działalności gospodarczej)

zgłosił wykonywanie krajowego .............................................. 1) niezarobkowego przewozu
(rodzaj)

drogowego rzeczy ..................................................................... 2) na potrzeby własne.
(zakres)

Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych:
Rodzaj

Liczba

Pojazd samochodowy przewożący więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą3)
Pojazd samochodowy o d.m.c. powyżej 3,5 t przewożący rzeczy3)

1

Zaświadczenie jest ważne do: czas nieokreślony
Wydano dnia 10.09.2021 r.

........................................................................
(PESEL zdającego)

Arkusz egzaminacyjny 1
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