


 

I. ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA

 1. Zgodnie z Konstytucją RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rze-
czypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły:
A) akty prawa miejscowego,
B) wyłącznie ustawy i rozporządzenia,
C) uchwały rad gmin.

Poprawna odpowiedź:  A 

Podstawa prawna:  art. 87 ust. 2 Konstytucji RP 

2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działa-
nia organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

 2. Zgodnie z Konstytucją RP rozporządzenia są wydawane:
A) tylko przez organy imiennie wskazane w ustawach,
B) przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważ-

nienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania,
C) wyłącznie przez upoważnionych Ministrów.

Poprawna odpowiedź:  B 

Podstawa prawna:  art. 92 ust. 1 Konstytucji RP 

Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w  Konstytucji, na podstawie szczegóło-
wego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać 
organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz 
wytyczne dotyczące treści aktu.

 3. Zgodnie z Konstytucją RP podmiot podatku, jego przedmiot i stawka podat-
kowa, a także zasady przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorie podmiotów 
zwolnionych od podatków powinny być uregulowane:
A) w ustawie i rozporządzeniach,
B) w ustawie,
C) w rozporządzeniach.
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Poprawna odpowiedź:  B 

Podstawa prawna:  art. 217 Konstytucji RP 

Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opo-
datkowania i  stawek podatkowych, a  także zasad przyznawania ulg i  umorzeń oraz kategorii 
podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

 4. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podat-
ków i opłat lokalnych:
A) w zakresie określonym w ustawie,
B) na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicz-

nych,
C) bez ograniczeń.

Poprawna odpowiedź:  A 

Podstawa prawna:  art. 168 Konstytucji RP, art. 217 Konstytucji RP 

art. 168 Konstytucji RP: Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości 
podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.
art.  217 Konstytucji RP: Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie pod-
miotów, przedmiotów opodatkowania i  stawek podatkowych, a  także zasad przyznawania ulg 
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

 5. Rozporządzenia Ministra Finansów są publikowane w:
A) Monitorze Skarbowym,
B) Monitorze Polskim,
C) Dzienniku Ustaw.

Poprawna odpowiedź:  C 

Podstawa prawna:  art. 9 ust. 1 pkt 4 u.o.a.n. 

1. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Dziennikiem Ustaw”, ogłasza się:
1) Konstytucję; 
2) ustawy; 
3) rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 
4) rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa 

Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących 
określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji; 

5) teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4; 
6) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych 

w Dzienniku Ustaw; 
7) uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra.
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