
BAZA  

TRZONÓW ZADAŃ NA TESTY WIEDZY W RAMACH POSTĘPOWAŃ 

KWALIFIKACYJNYCH NA WYBRANE STANOWISKA SŁU ŻBOWE  

ZARZĄDZANYCH PRZEZ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

  

1. Komendant wojewódzki Policji powołuje i odwołuje 

2. Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje 

3. Zastępców komendanta komisariatu Policji powołuje komendant 

4. O odmowie wykonania rozkazu, którego wykonanie wiązałoby się  

z popełnieniem przestępstwa, policjant powinien zameldować bezpośrednio 

5. Szczegółowy zakres zadań i zasady organizacji policji sądowej określa 

6. Kierownika Rewiru Dzielnicowych w komisariacie Policji mianuje  

i zwalnia ze stanowiska 

7. Dział administracji rządowej - sprawy wewnętrzne NIE obejmuje zagadnień 

dotyczących 

8. Nadzór nad działalnością straży gminnej (miejskiej) w zakresie fachowym 

sprawuje 

9. Organem administracji rządowej właściwym na obszarze województwa  

w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa  

i porządku publicznego jest 

10. Organem administracji rządowej, uprawnionym do tworzenia komisariatu 

specjalistycznego Policji jest  

11. Normatyw etatowy komórki organizacyjnej Policji w randze wydziału wynosi 

12. Priorytety Komendanta Głównego Policji określają główne kierunki pracy Policji. 

Propozycje Priorytetów opracowuje się na podstawie 

13. Mierniki służące do oceny stopnia realizacji Priorytetów Komendanta Głównego 

Policji opracowuje się na podstawie  

14. Przekazywanie uzbrojenia i sprzętu techniczno – bojowego pomiędzy 

komendami wojewódzkimi Policji może być dokonywane wyłącznie na podstawie 

15. Wybrakowanie broni strzeleckiej z wyposażenia etatowego jednostek Policji 

przeprowadza 



16. Szczegółowy sposób przechowywania broni palnej krótkiej w wydziałach 

poszczególnych biur Komendy Głównej Policji określa 

17. W jednostkach Policji przeprowadzane są kontrole stanu ilościowego broni 

palnej i amunicji oraz przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, 

przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą. Kontroli takich dokonuje 

komisja do  sprawdzenia numerów i stanu ilościowego broni 

18. Pozwolenie na wywiezienie broni palnej za granicę wydaje policjantowi 

służącemu w komisariacie 

19. Policjant w służbie stałej przechowuje broń palną krótką 

20. Normy wyposażenia niezbędne do wykonywania czynności służbowych  

w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji określa 

21. Wykaz obiektów uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa  

i obronności państwa ustala 

22. Organem orzekającym w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych 

przez komendanta wojewódzkiego Policji jest komisja orzekająca przy 

23. Przykładem strategicznego celu Policji jest 

24. Systematyczne i niezależne badanie sprawdzające zgodność działań 

dotyczących jakości i ich wyników, z  zaplanowanymi ustaleniami to  

25. Analiza SWOT jest 

26. Do otoczenia wewnętrznego organizacji zaliczymy 

27. Proces dzielenia się uprawnieniami nazywa się 

28. W jednostce Policji dokonano podziału organizacyjnego na wydział kryminalny, 

wydział prewencji, wydział ruchu drogowego oraz wydział techniki 

kryminalistycznej. Jest to podział według 

29. Pośpieszne dokonywanie korekt w zaplanowanych zmianach, bez odczekania 

na efekty zmian może doprowadzić do wystąpienia 

30. Opór pracowników wobec zmian 

31. Prawdopodobnie najskuteczniejszą metodą przełamania obaw pracowników 

przed zmianami organizacyjnymi planowanymi w jednostce organizacyjnej 

Policji, jest 

32. Diagnostyczna metoda projektowania  zmian  w  organizacji  realizowana  jest  

w pięciu etapach. Pierwszy etap sprowadza się do 



33. Zmianę nie zaburzającą równowagi organizacji, łatwiejszą do opanowania, 

pozwalającą na korzystniejsze rozłożenie wysiłków i kosztów w czasie, określa 

się mianem zmiany 

34. Bierny opór wobec zmiany w organizacji może się przejawiać poprzez 

35. Zwołanie odprawy służbowej w celu przekazania informacji podwładnym 

zaliczymy do funkcji kierowniczej 

36. Doskonała znajomość prawa karnego to część umiejętności naczelnika wydziału 

kryminalnego o charakterze  

37. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji postanowił dokonać zmian  

w strukturze organizacyjnej tej jednostki. Jedną z jego decyzji było 

wyodrębnienie części komórki organizacyjnej, której kierownik podlegał będzie  

bezpośrednio kierownikowi tej komórki. W ten sposób powołał do życia 

38. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji postanowił dokonać zmian  

w strukturze organizacyjnej tej jednostki. Jedną z jego decyzji było 

wyodrębnienie grupy stanowisk współpracujących przez określony czas  

w realizacji konkretnego zadania, które będzie wykonywane obok czynności 

przydzielonych na stałe. W ten sposób powołał do życia 

39. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji postanowił dokonać zmian  

w strukturze organizacyjnej tej jednostki. Jedną z jego decyzji było przypisanie 

określonego zbioru obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności oraz 

funkcjonalne włączenie pracownika w skład komórki organizacyjnej. W ten 

sposób powołał do życia 

40. Zgodnie z dwuczynnikową teorią F. Herzberga do lepszej (wydajniejszej) służby 

może zachęcić policjanta 

41. Jeśli pewne zachowania są nagradzane, to mają większą szansę ponownego 

wystąpienia, jeśli natomiast są karane, istnieje mniejsza szansa ich ponownego 

wystąpienia. Powyższe zdanie jest zgodne z teorią 

42. Zgodnie z koncepcją wartości oczekiwanej V. H. Vrooma, pracownik nie będzie 

miał motywacji do pracy, jeśli 

43. Wśród wielu instrumentów stosowanych jako techniki motywacyjne, znajduje się 

między innymi wzbogacenie pracy. Technika ta polega na 

44. Wśród wielu instrumentów stosowanych jako techniki motywacyjne, znajduje się 

między innymi zarządzanie przez cele. Technika ta polega na 

45. Etapem początkowym procesu kontroli powinno być 



46. W celu przygotowania programu kontroli lub zdiagnozowania konieczności 

przeprowadzenia kontroli, zarządzający kontrolę, może zarządzić 

przeprowadzenie 

47. W ramach udzielonego upoważnienia kontroler jest uprawniony między innymi 

do 

48. W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych  

w protokole kontroli i stwierdzenia zasadności tych zastrzeżeń, kontroler 

49. Celem kontroli przeprowadzanej w trybie uproszczonym jest 

50. Za wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby w Policji uważa się 

51. Profilaktyczne badania lekarskie policjantów 

52. Skierowania na badania i szczepienia policjantów i pracowników  Policji 

wystawiają 

53. Policjantom obsługującym monitory ekranowe przysługuje prawo do 

54. Przełożony przeprowadził rozmowę interwencyjną z podwładnym, który jest 

uzależniony od alkoholu. Rozmowa taka stanowi 

55. Kontakty z przełożonym, obciążenie pracą, złe warunki pracy, niskie zarobki, zła 

organizacja pracy to najczęstsze stresory zawodowe dla 

56. Jakikolwiek postrzegany subiektywnie lub istniejący obiektywnie czynnik 

zewnętrzny w postaci wymagania, nacisku, ograniczenia lub deprywacji, który 

powoduje napięcie objawiające się niezadowoleniem, spadkiem wydolności lub 

dolegliwościami somatycznymi to 

57. Etapy wypalenia zawodowego to 

58. Nadmierne zaangażowanie w czynności zawodowe, intensywna praca, poczucie 

bycia niezastąpionym, brak zaufania do współpracowników, wysokie aspiracje 

przy trudnych i obciążających zadaniach, idealistyczne podejście do pracy to 

najczęstsze 

59. Systematyczne, powtarzające się przez dłuższy czas, zachowania naruszające 

godność osobistą pracownika, mające na celu ośmieszenie go  

i wyeliminowanie z zespołu to 

60. Ofiarami mobbingu najczęściej stają się 

61. Zespół zjawisk psychicznych lub fizycznych wynikających z działania środków 

odurzających lub substancji psychoaktywnych na organizm ludzki, 

charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi 



i koniecznością ich stałego lub okresowego używania w celu doznania ich 

wpływu na psychikę lub dla uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem to 

62. Zgodnie z trójwymiarową teorią wypalenia zawodowego depersonalizacja polega 

na 

63. Główne czynniki, które mają wpływ na specyficzny charakter komunikacji 

wewnętrznej w Policji to 

64. Postawa ciała osoby nieszczerej w kontakcie interpersonalnym najczęściej 

charakteryzuje się 

65. Policjant podczas wykonywania czynności służbowych zachowa się asertywnie, 

jeżeli 

66. Jeśli w procesie komunikacji pokazujesz osobie, że jest dla ciebie ważna  

i doceniasz wysiłki rozmówcy, to używasz techniki  

67. O pozytywnym nastawieniu rozmówcy może świadczyć 

68. Ludzie podatni na wpływy charakteryzują się 

69. Kiedy spór jest banalny a są ważniejsze sprawy do załatwienia, wiadomo że nie 

ma szansy na wygraną, możliwe jest korzystniejsze rozwiązanie konfliktu  

w późniejszym terminie, potrzebny jest czas na przygotowanie się do podjęcia 

decyzji, a istnieje ryzyko, że przyjęte rozwiązanie wywoła inne problemy, można 

skorzystać ze stylu rozwiązywania konfliktów interpersonalnych określanego 

mianem 

70. Komunikowanie perswazyjne to 

71. Podnoszenie wartości partnera, najczęściej poprzez prawienie pochlebstw  

i komplementów, konformizm w zakresie opinii, ocen czy zachowań, 

przedstawianie siebie w korzystnym świetle za pomocą autoprezentacji lub 

autodeprecjacji to 

72. W zależności od stopnia nasilenia dwóch dążeń zaspokojenia własnego interesu 

oraz zaspokojenia interesów partnera wyróżnia się następujące style 

rozwiązywania konfliktów interpersonalnych 

73. Rozwiązywania przez stronę konfliktów interpersonalnych poprzez rezygnację  

z obrony własnych interesów i zaspokaja potrzeby partnera, jest stylem 

74. Konstruktywnie rozwiązane konflikty 

75. Nagłe i nieprzewidywalne zdarzenie związane z zagrożeniem życia lub zdrowia 

uczestniczących w nim osób obarczone silnymi emocjami to 

76. Optymalny poziom stresu 



77. Na czym polegają negocjacje jako sposób rozwiązania sytuacji konfliktowej? 

78. Skuteczna komunikacja NIE jest możliwa bez 

79. Proces pielęgnowania, otaczania troską, wywierania wpływu, dzięki któremu 

jeden człowiek pomaga drugiemu wykorzystać okazje do rozwoju oraz zdobywać 

umiejętności, wiedzę i wgląd w siebie, zwany jest  

80. Uczenie się od najlepszych, poszukiwanie wzorcowych sposobów postępowania 

przez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczenia. W ten sposób 

określa się  

81. Umiejętność aktywnego słuchania podczas kontaktu interpersonalnego może 

polegać na 

82. Parafraza, jako technika aktywnego słuchania, polega na 

83. Osoba empatyczna, to taka, która 

84. Zaletą doboru wewnętrznego NIE jest 

85. Struktura doboru kadr obejmuje 

86. Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w korpusie służby cywilnej musi być 

opublikowane 

87. Wymagania zawarte w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy w korpusie służby 

cywilnej muszą być 

88. Ograniczenie możliwości nawiązania stosunku pracy na stanowisko sekretarki 

do kobiet 

89. Przy opiniowaniu służbowym bierze się pod uwagę między innym wykorzystanie 

umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań oraz doskonalenia już 

istniejących, wolę poszukiwania obszarów wymagających zmian, co stanowi 

kryterium 

90. Andrzej T. jest zdolnym pracownikiem, ale często spóźnia się do pracy. 

Spóźnienia bardzo denerwują jego przełożonego. W trakcie sporządzenia 

ostatniej oceny okresowej przełożony niezasłużenie nisko ocenił umiejętności 

realizacji zadań przez Andrzeja T. Jest to najprawdopodobniej przejaw 

91. Obligatoryjna pisemna ocena okresowa  w służbie cywilnej, dotyczy 

92. Pierwsza ocena w służbie cywilnej dokonywana jest 

93. Ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej powinna być sporządzana 

94. W przypadku uzyskania pozytywnej pierwszej oceny w służbie cywilnej 

95. Miejsca wykonywania czynności przez umundurowanego policjanta dziennikarz 



96. Działalność prasowo - informacyjną w Policji prowadzi i za nią odpowiada,  

w zakresie swojej właściwości 

97. Podczas wypowiedzi o zdarzeniu, udzielanej dziennikarzowi  

98. Fotografowanie i filmowanie działań Policji w miejscach publicznych jest  

99. Zasadą jest, iż prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje 

100. Udane wystąpienie publiczne  

101. Głównym celem wstępnej części wystąpienia publicznego powinno być 

102. Policjant w czasie służby jest obowiązany do noszenie przepisowego munduru   

i wyposażenia. Przypadki, w których policjant w czasie wykonywania 

obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru określa 

103. Obowiązek noszenia umundurowania w czasie wykonywania czynności 

służbowych NIE mają policjanci komórek 

104. Policjanta będącego w służbie wezwał przełożony. Wchodząc do pomieszczenia 

służbowego, oprócz swojego przełożonego zastaje przełożonego wyższego 

stopniem. W takiej sytuacji policjant powinien 

105. Policjant będący na służbie udaje się do przełożonego „na wezwanie”. 

Wchodząc do pomieszczenia służbowego, oprócz swojego przełożonego zastaje 

przełożonego wyższego stopniem. Wskaż, jak w powyższej sytuacji powinien 

zachować się policjant. 

106. Uroczyste obiady w ramach etykiety odbywają się w godzinach 

107. Najwłaściwszym momentem do dokonania wymiany wizytówek jest czas 

108. Które zachowanie uchybia zasadzie procedencji? 

109. Policjanci NIE mają obowiązku oddawania honorów w sytuacji 

110. Umundurowany młodszy oficer Policji NIE jest obowiązany oddać honorów  

starszemu stopniem, gdy 

111. Prawa człowieka bezpośrednio regulują 

112. Prawo do swobodnego poruszania się  

113. W Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności znajduje 

się szereg praw tzw. silnych, od których państwo może się uchylić, ale w sposób 

ściśle określony. Do praw silnych należy między innymi 

114. Zasada nullum crimen sine lege scripta  

115. Zasada nullum crimen sine lege stricte 

116. Zasada nullum crimen sine lege cetra 

117. Zasady etyki zawodowej policjanta chronią podstawową wartość, jaką jest 



118. Każda osoba fizyczna, której prawa gwarantowane Europejską Konwencją Praw 

Człowieka zostały naruszone przez funkcjonariusza Policji, może wystąpić ze 

skargą indywidualną do 

119. Organem sądowniczym Rady Europy przyjmującym skargi na naruszenie praw 

człowieka jest 

120. Prawa człowieka potrzebne są w państwie demokratycznym, aby 

121. Prawa człowieka regulują stosunki  

122. Warunkiem złożenia skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jest 

123. Godność, która jest źródłem praw człowieka, to wartość 

124. Tortury lub inne okrutne, nieludzkie lub poniżające postępowanie albo karanie 

nie może być stosowane, prowokowane ani tolerowane przez funkcjonariusza 

porządku prawnego 

125. Aby uzasadnić przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka inwigilację 

policyjną, władze muszą wykazać, że 

126. Do formalnych gwarancji praw człowieka NIE należy 

127. Do formalnych gwarancji praw człowieka należy 

128. Do materialnych gwarancji praw człowieka NIE należy 

129. Do materialnych gwarancji praw człowieka należy 

130. Czynności Policji takie jak przeszukanie mieszkania, kontrola korespondencji, 

podsłuch telefoniczny stanowią ingerencję w 

131. Z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

korzysta 

132. Prawa człowieka w państwie demokratycznym służą ochronie interesów 

133. Której z podanych wartości, zgodnie z teorią praw człowieka, bezwzględnie nie 

można naruszyć? 

134. O skuteczności mechanizmu kontrolnego w ramach europejskiego systemu 

ochrony praw człowieka przesądza 

135. Zasada utrzymywania relacji służbowych w duchu wzajemnego poszanowania 

oznacza 

136. Policjant przystąpił do interwencji w stosunku do mężczyzny, który spożywał 

alkohol w parku miejskim. Mężczyzna ten wyglądał niechlujnie, w związku z tym 

policjant nazwał go „menelowatym łazęgą”. Policjant swoim zachowaniem  



137. Starosta może żądać od właściwego komendanta Policji podjęcia działań 

zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Żądanie to 

138. Policja współpracuje ze strażami gminnymi (miejskimi) w zakresie prowadzenia 

wspólnych 

139. Głównym koordynatorem działań realizowanych w ramach rządowego programu 

ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” 

jest 

140. Na obszarze województwa koordynatorem działań realizowanych w ramach 

rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem Bezpieczniej” jest 

141. Zgodnie z przepisami, obligatoryjnie w skład powiatowej komisji bezpieczeństwa 

i porządku, jako przedstawiciele organów ścigania wchodzą 

142. Komendant wojewódzki Policji może zwrócić się do Biura Prawnego KGP  

o opinię prawną 

143. Upoważnienie do wydania rozporządzenia powinno zawierać określenie 

144. Klauzule derogacyjne to przepisy 

145. Funkcją zarządzenia jest 

146. Na prawo wewnętrzne składają się 

147. Które z poniższych zdań definiuje zarządzenia jako akty wydawane w Policji? 

148. Które z poniższych zdań definiuje wytyczne jako akty wydawane w Policji? 

149. Które z poniższych zdań definiuje decyzje jako akty wydawane w Policji? 

150. Które ze zdań zawiera klauzulę generalną? 

151.  W Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji NIE ogłasza się 

152. Który z zacytowanych przepisów zawiera preambułę? 

153. W tekście ustawy nie będącej kodeksem wyróżnia się w odpowiedniej kolejności 

następujące jednostki redakcyjne 

154. Policjanta – kobietę można w czasie urlopu macierzyńskiego zwolnić ze służby 

w przypadku 

155. W razie przerwy w wykonywaniu przez policjanta w służbie przygotowawczej 

obowiązków służbowych, trwającej dłużej niż 3 miesiące 

156. Nagroda roczna NIE przysługuje w przypadku 

157. Policjanta można przenieść na niższe stanowisko służbowe w przypadku 



158. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej 

rozwiązaniu bez wypowiedzenia 

159. Obligatoryjną przesłanką zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych jest 

160. Policjantowi tymczasowo aresztowanemu zawiesza się od najbliższego terminu 

płatności  

161. Policjantowi można powierzyć pełnienie obowiązków służbowych na innym 

stanowisku w tej samej miejscowości na czas nieprzekraczający 

162. Policjantowi przywróconemu do służby przysługuje za okres pozostawania poza 

służbą świadczenie pieniężne, równe uposażeniu na stanowisku zajmowanym 

przed zwolnieniem, nie więcej jednak niż za okres 

163. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji może udzielić policjantowi urlopu dla 

załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, w wymiarze 

nieprzekraczającym  

164. Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego 

165. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest 

uzależniony 

166. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu 

wlicza się 

167. Policjantowi,  który  wzorowo   wykonuje   obowiązki,   przejawia    inicjatywę    

w służbie i doskonali kwalifikacje zawodowe może być udzielane wyróżnienie  

w postaci 

168. Policjantowi obniża się nagrodę roczną w przypadku 

169. Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej 

powinien uwzględniać między innymi  

170. Ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

171. Indywidualny program rozwoju zawodowego musi być ustalany  

172. Zgodnie z Kodeksem pracy umowa o pracę rozwiązuje się 

173. Mianowanie lub powołanie policjanta na stanowisko służbowe NIE jest 

uzależnione od 

174. Policjanta można zawiesić w czynnościach służbowych w przypadku 

175. Zwolnienie policjanta ze służby NIE jest obligatoryjne w przypadku 

176. Policjanta należy zawiadomić o terminie urlopu wypoczynkowego NIE później niż 

177.  Policjant jest obowiązany niezwłocznie poinformować w pisemnym raporcie 

drogą służbową przełożonego właściwego w sprawach osobowych o 



178. Policjanta zwalnia się z zajęć służbowych w przypadku wezwania do stawienia 

się przed organem prowadzącym postępowanie w sprawach o wykroczenia,  

w charakterze  

179. Bezpośredni przełożony jest informowany  przez policjanta o przewidywanym 

miejscu pobytu albo możliwości nawiązania z nim kontaktu, przed rozpoczęciem 

urlopu 

180. Świadectwo służby wydaje się policjantowi w  

181. Jeżeli wydanie świadectwa służby było niemożliwe w dniu zwolnienia ze służby, 

jest ono doręczane policjantowi 

182. Plan urlopów wypoczynkowych ustala się 

183. Policjanta, ze względu na wiek i co najmniej 10 – letni staż służby nabywa prawo 

do corocznego urlopu dodatkowego w wymiarze 

184. Policjantowi można udzielić urlopu bezpłatnego 

185. Zwalnia się ze służby w porze nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 oraz  

w niedziele i święta policjanta  

186. Wyróżnienia udzielane są na 

187. Jedną z przesłanek do udzielenia policjantowi wyróżnienia jest 

188. Jedną z przesłanek do udzielenia policjantowi nagrody motywacyjnej jest 

189. Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. W której z opisanych sytuacji 

policjant NIE uzyska takiej ochrony? 

190. Policjant udzielając pomocy komornikowi przy czynnościach egzekucyjnych 

został uderzony otwartą dłonią w twarz przez zobowiązanego. Policjanta nie 

doznał żadnego uszczerbku na zdrowiu, a zachowanie sprawcy nie zakłóciło 

czynności egzekucyjnych. Sprawca wyjaśnił, iż jego zachowanie wynikało  

z dużego zdenerwowania i było próbą rozładowania napięcia emocjonalnego.  

W opisanej sytuacji zobowiązany dopuścił się przestępstwa 

191. Członek korpusu służby cywilnej stwierdził, że polecenie przełożonego zawiera 

znamiona pomyłki. Co powinien zrobić w tej sytuacji? 

192. Członek korpusu służby cywilnej, zatrudniony w jednostce organizacyjnej Policji 

NIE może 

193. Organ Policji może odstąpić od dochodzenia naprawienia  

194. Nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego 

195. Funkcjonariusz NIE ponosi odpowiedzialności majątkowej za szkodę 



196. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej  nieumyślnie, wskutek 

nienależytego wykonania obowiązków służbowych przedawnia się z upływem 

197. Rzecznik dyscyplinarny ulega odwołaniu w przypadku, gdy 

198. W przypadku złożenia w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia 

dyscyplinarnego, odwołania 

199. Funkcjonariusz Policji, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków służbowych, ze swej winy wyrządził szkodę w mieniu Skarbu 

Państwa znajdującym się w dyspozycji jednostki organizacyjnej Policji za 

wyrządzoną szkodę 

200. Obniżenie wysokości odszkodowania, jeżeli naprawienie szkody wyrządzonej  

w mieniu Policji następuje w drodze ugody pomiędzy właściwym organem  

a policjantem odpowiedzialnym za tę szkodę, jest 

201. Obwiniony w postępowaniu dyscyplinarnym ma prawo między innymi do 

202. Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowania NIE może wydać postanowienia o 

203. Rzecznik dyscyplinarny wydał postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku 

dowodowego. Postanowienie to jest zaskarżalne w drodze 

204. Wskaż, jakie działania podjąć powinien komendant wojewódzki Policji, jeżeli 

policjant, któremu przypisuje się odpowiedzialność za wyrządzenie szkody 

jednostce Policji odmawia zapłaty odszkodowania 

205. Zmiarkowanie odszkodowania w drodze ugody pomiędzy właściwym organem  

a policjantem odpowiedzialnym za szkodę wyrządzoną w mieniu Policji 

dopuszczalne jest 

206. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej nieumyślnie wskutek 

nienależytego wykonania obowiązków służbowych przedawnia się z upływem 

207. Funkcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w mieniu 

Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji Policji w przypadku kiedy szkoda 

208. Wskaż podmiot zobowiązany do wykazania okoliczności wyrządzenia szkody  

w mieniu jednostki Policji oraz jej wysokości. 

209. Nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego wobec członka korpusu służby 

cywilnej o naruszenie obowiązków służbowych nie będące przestępstwem  

210. Komisje dyscyplinarną rozpatrującą sprawy dyscyplinarne członków korpusu 

służby cywilnej dla komendy wojewódzkiej Policji powołuje 

211. Członkowie komisji dyscyplinarnych rozpatrujący sprawy dyscyplinarne członków 

korpusu służby cywilnej są 



212. Organem właściwym w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu 

postępowania dyscyplinarnego wobec policjanta jest 

213. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia 

się 

214. Wezwanie policjanta do raportu stosuje się w przypadku 

215. Komisję rozpatrującą odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego powołuje się 

216. Wyższy przełożony dyscyplinarny NIE ma obowiązku powoływania komisji do 

zbadania zaskarżonego orzeczenia dyscyplinarnego, w przypadku odwołania od  

orzeczenia o ukaraniu karą 

217. W przypadku złożenia odwołania w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia 

dyscyplinarnego 

218. Roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika 

wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych 

ulegają przedawnieniu z upływem 

219. Jeżeli pracownik wyrządził szkodę w mieniu pracodawcy z winy nieumyślnej 

odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może 

ono przewyższać kwoty 

220. Przełożony dyscyplinarny, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie 

popełnienia przez policjanta przewinienia dyscyplinarnego, może wszcząć 

postępowanie dyscyplinarne na 

221. Policjant ścigając w terenie leśnym służbowym samochodem sprawców 

kradzieży, najechał na wystający pień drzewa i uszkodził samochód.  

W powyższej sytuacji  

222. Uwzględniając wszystkie okoliczności wyrządzenia przez funkcjonariusza 

szkody, a w szczególności stopień jego winy i jego stosunek do obowiązków 

służbowych można 

223. Pracownika, do którego nie stosuje się przepisów ustawy o służbie cywilnej, 

można ukarać  

224. Za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej  

225. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków pracowniczych nieumyślnie wyrządził pracodawcy szkodę 

226. Komendant wojewódzki Policji, jako przełożony dyscyplinarny, po wydaniu przez 

rzecznika dyscyplinarnego postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych 

oraz sporządzeniu sprawozdania może 



227. Jeżeli skarga, wpływająca do jednostki Policji nie zawiera podpisu skarżącego, 

należy 

228. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie 

229. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się obowiązkowo 

230. Skarga w rozumieniu k.p.a. powinna być załatwiona przez właściwy organ 

administracji publicznej najpóźniej w terminie  

231. Jeżeli skargę w rozumieniu przepisów k.p.a złożył poseł, informuje się go  

o stanie sprawy  

232. W prowadzonym postępowaniu skargowym, dla dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego sprawy, niezbędne było przesłuchanie świadka, który wyjechał za 

granicę na okres 30 dni. W tej sytuacji organ prowadzący postępowanie 

233. Na pracownika Policji została złożona skarga  dotycząca jego działalności. 

Pracownik ten otrzymał ją do rozpatrzenia. W tej sytuacji pracownik obowiązany 

jest 

234. Poseł na Sejm złożył do komendanta wojewódzkiego Policji skargę na działanie 

podległych mu policjantów. Sprawa wymagała zebrania wyjaśnień. W takiej 

sytuacji składającego skargę o stanie jej rozpatrzenia, informuje się  

235. Zaświadczenie powinno być wydane przez organ administracji publicznej 

najpóźniej w terminie 

236. Treść zaświadczenia wydawanego przez organ administracji publicznej ustalana 

jest w oparciu o 

237. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji, od której służy 

odwołanie 

238. Skarga została uznana za bezzasadną. Skarżący ponowił skargę w tej samej 

sprawie nie podając żadnych nowych okoliczności. W takiej sytuacji 

239. Skarga na nienależyte wykonanie przez policjanta czynności służbowych 

powinna być załatwiona 

240. Wątpliwości co do treści swojej decyzji, organ administracji publicznej wyjaśnia 

stronie, wydając 

241. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym oznacza, że 

242. W prowadzonym postępowaniu skargowym, dla dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego sprawy, niezbędne było przesłuchanie świadka, który wyjechał za 

granicę na okres 30 dni. W tej sytuacji organ prowadzący postępowanie 



243. Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli  

w postępowaniu administracyjnym oznacza 

244. Oczywiste błędy pisarskie w treści decyzji administracyjnej podlegają 

245. Uzasadnienie faktyczne jako element decyzji administracyjnej 

246. Organ może odstąpić do uzasadnienia decyzji administracyjnej, jeżeli 

247. Organ administracji przywróci termin, jeżeli zainteresowany 

248. Prokurator może brać udział w postępowaniu administracyjnym 

249. Wezwanie osób do udziału w czynnościach podejmowanych w postępowaniu 

administracyjnym, dokonane drogą telefoniczną w sprawach niecierpiących 

zwłoki 

250. Wszczęcie postępowania administracyjnego, na żądanie strony, następuje  

z dniem 

251. Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego powinno nastąpić 

252. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli 

253. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która 

254. Zmiana lub uchylenie, w trybie art. 154 kpa dotyczy decyzji 

255. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, 

stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli 

256. O tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem, decyduje 

257. Prawo składania petycji, wniosków i skarg do organów władzy publicznej 

przysługuje 

258. Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli  

w postępowaniu administracyjnym oznacza 

259. Zasada przekonywania w postępowaniu administracyjnym oznacza wyjaśnianie 

260. Zasada szybkości postępowania administracyjnego oznacza 

261. Zasada ugodowego załatwiana spraw administracyjnych oznacza 

262. Zasada pisemności w postępowaniu administracyjnym oznacza obowiązek 

263. Stroną postępowania administracyjnego jest 

264. Strona będąca osobą fizyczną nie posiadająca zdolności do czynności prawnych 

w postępowaniu administracyjnym 

265. W postępowaniu administracyjnym odwoławczym załatwienie sprawy powinno 

nastąpić 



266. Po upływie terminu na załatwienie sprawy organ administracji publicznej 

powinien 

267. Jeżeli strona zmieniła adres w toku toczącego się postępowania 

administracyjnego i nie poinformowała o tym fakcie organu prowadzącego 

postępowanie, to pismo doręczone pod dotychczasowy adres 

268. W postępowaniu administracyjnym w przypadku nieobecności adresata pisma 

doręcza się za pokwitowaniem innej osobie o ile zobowiązała się do jego 

oddania adresatowi. Pismo takie można doręczyć 

269. Wezwanie w postępowaniu administracyjnym drogą telefoniczną, w sprawach 

niecierpiących zwłoki 

270. Wezwany w postępowaniu administracyjnym jest zobowiązany do osobistego 

stawiennictwa w obrębie 

271. Wszczęcie postępowania administracyjnego na żądanie strony następuje  

z dniem 

272. Jeżeli organ, do którego wniesiono żądanie wszczęcia postępowania 

administracyjnego jest niewłaściwy 

273. Przeglądanie przez stronę akt postępowania administracyjnego jest możliwe 

274. Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić 

275. Jeżeli z powodu braku środków dowodowych pozostały niewyjaśnione fakty 

istotne dla rozstrzygnięcia sprawie, organ administracji publicznej prowadzący 

postępowanie administracyjne może 

276. W przypadku nieobecności stron wezwanych właściwie na rozprawę 

prowadzoną w toku postępowania administracyjnego, należy 

277. Niewłaściwe zachowanie na rozprawie prowadzonej w toku postępowania 

administracyjnego może spowodować 

278. Uzasadnienie faktyczne jako element decyzji administracyjnej 

279. Organ może odstąpić do uzasadnienia decyzji administracyjnej, jeżeli 

280. Nieostatecznej decyzji administracyjnej może być nadany rygor natychmiastowej 

wykonalności 

281. Oczywiste błędy pisarskie w treści decyzji administracyjnej 

282. Ugoda administracyjna może zostać zawarta 

283. Organ administracji publicznej dokumentuje zawarcie ugody poprzez spisanie 

284. Zatwierdzenie ugody w postępowaniu administracyjnym następuje w formie 

285. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra 



286. Wniesienie po terminie odwołanie od decyzji administracyjnej, powoduje 

287. Zażalenie w postępowaniu administracyjnym, przysługuje 

288. Przedmiotem skargi w rozumieniu kpa NIE może być 

289. Przedmiotem wniosku w rozumieniu kpa może być między innymi 

290. Organ administracji stwierdził, że nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi. 

W takiej sytuacji powinien 

291. Zniesienie ochrony prawnej skarżącego następuje, jeżeli 

292. Do niewładczych prawnych form działania administracji publicznej należy 

293. Do władczych form działania administracji należy 

294. W Policji odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie 

rachunkowości ponosi 

295. Dla komendy wojewódzkiej Policji dysponentem głównym środków budżetu 

państwa jest 

296. Fundusz Wsparcia Policji jest 

297. Podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest 

298. Środki finansowe uzyskane przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy  

pochodzących z ujawnionego przez Policję przestępstwa skarbowego, 

przeznacza się na fundusz motywacyjny na nagrody dla policjantów, którzy 

przyczynili się bezpośrednio do jego ujawnienia, w wysokości 

299. Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej 

zatwierdza 

300. Gospodarstwo pomocnicze na koniec roku 2008 wypracowało zysk. Kto 

podejmuje decyzję o przeznaczeniu pozostałej w gospodarstwie pomocniczym 

części zysku?  

 


