MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI
ZADAŃ

Zadanie praktyczne
W dniu 15 stycznia 2015 roku do UrzĊdu Stanu Cywilnego w Siedlcu wpáynąá wniosek Jolanty
Wáodkowskiej o sprostowanie aktu zgonu jej babci Marianny Marciniak, sporządzonego w USC w Siedlcu
dnia 5 stycznia 2015 r. pod numerem 5/2015. W akcie zgonu báĊdnie wpisano imiĊ jej babci. W zupeánym
akcie urodzenia znajdującym siĊ w UrzĊdzie Stanu Cywilnego w Siedlcu pod numerem 245/30 figuruje
imiĊ Marianna, a w akcie zgonu Mariana. Na podstawie przedstawionych i znajdujących siĊ w USC
w Siedlcu dokumentów stwierdzono, Īe popeániono oczywisty báąd pisarski.
Zarejestruj wniosek o sprostowanie oczywistego báĊdu pisarskiego na formularzu – Spis spraw, który
znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym. W pozycji Referent wpisz swój numer PESEL.
SporządĨ, do podpisu przez upowaĪnioną osobĊ, decyzjĊ administracyjną o sprostowanie oczywistego
báĊdu pisarskiego. Druk do sporządzenia decyzji znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
ZaáóĪ metrykĊ sprawy na formularzu, który znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą Metryka
sprawy. W miejscu przeznaczonym na oznaczenie osoby podejmującej daną czynnoĞü wpisz swój numer
PESEL.
Informacje niezbĊdne do wykonania zadania zawarte są w dokumentach zamieszczonych w arkuszu
egzaminacyjnym.
Za datĊ wszczĊcia i ostatecznego zaáatwienia sprawy naleĪy przyjąü dzieĔ egzaminu.
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Ustawa z dnia 29 wrzeĞnia 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (wyciąg)
(Dz.U. z 2012 r. Nr 212,poz. 1264)
Rozdziaá 1
Przepisy ogólne
Art. 5.
KsiĊgi stanu cywilnego prowadzi siĊ w urzĊdach stanu cywilnego.
Art. 5a.
1. UrzĊdy stanu cywilnego wchodzą w skáad urzĊdu gminy.
2. Gmina stanowi okrĊg urzĊdu stanu cywilnego.
3. Wojewoda moĪe tworzyü urzĊdy stanu cywilnego wáaĞciwe dla kilku okrĊgów lub utworzyü kilka
urzĊdów stanu cywilnego w obszarze jednej gminy.
Art. 6.
1. CzynnoĞci z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzĊdu stanu cywilnego lub jego
zastĊpca (zastĊpcy).
(…)
Art. 8.
1. Nadzór nad rejestracją stanu cywilnego sprawuje minister wáaĞciwy do spraw wewnĊtrznych na zasadach
okreĞlonych w odrĊbnych przepisach.
(…)
3. Wojewodowie sprawują nadzór nad dziaáalnoĞcią urzĊdów stanu cywilnego w zakresie realizacji
obowiązków okreĞlonych w ustawie.
4. Wojewoda jest organem odwoáawczym od orzeczeĔ administracyjnych wydanych na podstawie ustawy.
(…)
Rozdziaá 4
UniewaĪnienie, sprostowanie, ustalenie treĞci, odtworzenie i uzupeánienie aktu stanu cywilnego
Art. 28.
W akcie stanu cywilnego nie moĪna dokonywaü Īadnych zmian, chyba Īe ustawa stanowi inaczej. MoĪna
jedynie sprostowaü oczywisty báąd pisarski.
Art. 29.
JeĪeli dwa akty stanu cywilnego stwierdzają to samo zdarzenie, uniewaĪnia siĊ jeden z nich. UniewaĪnienia
dokonuje organ administracji paĔstwowej wyĪszego stopnia, wáaĞciwy dla kierownika urzĊdu stanu
cywilnego, który sporządziá akt póĨniejszy.
Art. 30.
Akt stanu cywilnego uniewaĪnia siĊ, jeĪeli:
1) stwierdza zdarzenie niezgodne z prawdą;
2) uchybienia powstaáe przy sporządzeniu aktu zmniejszają jego moc dowodową.
Art. 31.
Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie báĊdnego lub nieĞcisáego jego zredagowania.
Art. 32.
Ustala siĊ treĞü aktu stanu cywilnego, jeĪeli:
1) akt uniewaĪniony ma byü zastąpiony nowym aktem;
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2) akt urodzenia lub akt maáĪeĔstwa nie zostaá sporządzony i nie moĪna go sporządziü w trybie
przewidzianym w przepisach ustawy.
Art. 33.
W sprawach okreĞlonych w art. 30-32 orzeka sąd w postĊpowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby
zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzĊdu stanu cywilnego.
Art. 34.
1. W razie zaginiĊcia lub zniszczenia caáoĞci lub czĊĞci ksiĊgi stanu cywilnego, odtwarza siĊ treĞü aktu
stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi na wniosek osoby zainteresowanej, organu
paĔstwowego lub z urzĊdu.
2. W razie zaginiĊcia lub zniszczenia caáoĞci lub czĊĞci ksiĊgi stanu cywilnego, treĞü odpisu aktu wpisuje
siĊ do ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzĊdu, jeĪeli istnieje odpis aktu.
3. TreĞü odtworzonego aktu wraz ze wzmiankami dodatkowymi oraz treĞü odpisu aktu wpisuje siĊ do ksiąg
stanu cywilnego urzĊdu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu w zaginionej lub zniszczonej ksiĊdze.
(...)
Art. 36.
Akt stanu cywilnego niezawierający wszystkich danych, które powinny byü w nim zamieszczone, podlega
uzupeánieniu.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opáacie skarbowej (wyciąg)
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1282).
Rozdziaá 1
Przedmiot opáaty skarbowej
Art. 1. 1. Opáacie skarbowej podlega:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynnoĞci urzĊdowej na podstawie zgáoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaĞwiadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
2) záoĪenie dokumentu stwierdzającego udzielenie peánomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu
lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postĊpowaniu sądowym.
2. Opáacie skarbowej podlega równieĪ dokonanie czynnoĞci urzĊdowej, wydanie zaĞwiadczenia oraz
zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niĪ organ administracji rządowej i samorządowej, w związku
z wykonywaniem zadaĔ z zakresu administracji publicznej, a takĪe záoĪenie w takim podmiocie dokumentu
stwierdzającego udzielenie peánomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
(…)
Art. 4. Wykaz przedmiotów opáaty skarbowej, stawki tej opáaty oraz zwolnienia okreĞla zaáącznik do
ustawy.
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Zaáącznik
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPàATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPàATY ORAZ ZWOLNIENIA
CzħƑđ

Przedmiot opųaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

I

Dokonanie czynnoƑci urzħdowej
1. SporzČdzenie aktu maųǏeŷstwa

84 zų

2. Inne czynnoƑci kierownika urzħdu stanu
cywilnego

11 zų

3. Decyzja o wpisaniu do polskich ksiČg stanu
cywilnego treƑci aktu stanu cywilnego
sporzČdzonego za granicČ
4. Pozostaųe decyzje wydawane przez kierownika
urzħdu stanu cywilnego uwzglħdniajČce wnioski
stron

50 zų

1) sporzČdzenie aktu urodzenia lub zgonu
2) przyjħcie oƑwiadczenia o uznaniu dziecka
lub o nadaniu dziecku nazwiska mħǏa matki

39 zų

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziaáania archiwów zakáadowych (wyciąg)
(Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67 z póĨn. zm.)
Na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z póĨn. zm. 1) zarządza siĊ, co nastĊpuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie okreĞla:
1) instrukcjĊ kancelaryjną,
2) sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt,
3) instrukcjĊ w sprawie organizacji i zakresu dziaáania archiwów zakáadowych, zwaną dalej „instrukcją
archiwalną”, dla organów gminy i związków miĊdzygminnych, organów powiatu, organów samorządu
województwa i organów zespolonej administracji rządowej w województwie, a takĪe urzĊdów
obsáugujących te organy, zwanych dalej „podmiotami”.
(…)
§ 4. 1. Dokumentacja powstająca w podmiocie i do niego napáywająca jest klasyfikowana i kwalifikowana
na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, zwanego dalej „wykazem akt”, przez oznaczanie,
rejestracjĊ i áączenie dokumentacji w akta spraw albo jej grupowanie jako dokumentacji nietworzącej akt
spraw.
2. Wykaz akt dla:
1) organów gminy i związków miĊdzygminnych oraz urzĊdów obsáugujących te organy i związki stanowi
zaáącznik nr 2 do rozporządzenia;
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Zaáącznik nr 2
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW GMINY I ZWIĄZKÓW
MIĉDZYGMINNYCH ORAZ URZĉDÓW OBSàUGUJĄCYCH TE ORGANY I ZWIĄZKI
Symbole klasykacyjne
I
II
III
IV
5

53

Hasųo klasykacyjne

Oznaczenie
kategorii
archiwalnej

WYBORY, REFERENDA, SPISY
POWSZECHNE, SPRAWY SPOBECZNE
I OBYWATELSKIE, STAN CYWILNY,
OBSBUGA LUDNO_CI I JEJ
BEZPIECZEFSTWO
Sprawy spoųeczne i obywatelskie
535
Stan cywilny
5352 UniewaǏnienie, sprostowanie,
ustalenie treƑci, odtworzenie
i uzupeųnienie aktu stanu cywilnego

B5

Uszczegóųowienie hasųa
klasykacyjnego

M.in. sprostowanie oczywistego
bųħdu pisarskiego, ustalenie treƑci
aktu, jeǏeli akt uniewaǏniony ma byđ
zastČpiony nowym aktem,
odtworzenie aktu w razie zaginiħcia
ksiħgi stanu cywilnego, uzupeųnienie
aktu nie zawierajČcego wszystkich
danych

Wyciąg z ustawy Kodeks postĊpowania administracyjnego
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postĊpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
(…)
Art. 104. § 1. Organ administracji publicznej zaáatwia sprawĊ przez wydanie decyzji, chyba Īe przepisy
kodeksu stanowią inaczej.
§ 2. Decyzje rozstrzygają sprawĊ co do jej istoty w caáoĞci lub czĊĞci albo w inny sposób koĔczą sprawĊ
w danej instancji.
(…)
Art. 107. § 1. Decyzja powinna zawieraü: oznaczenie organu administracji publicznej, datĊ wydania,
oznaczenie strony lub stron, powoáanie podstawy prawnej, rozstrzygniĊcie, uzasadnienie faktyczne
i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie sáuĪy od niej odwoáanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska sáuĪbowego osoby upowaĪnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której moĪe
byü wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna
zawieraü ponadto pouczenie o dopuszczalnoĞci wniesienia powództwa lub skargi.
§ 2. Przepisy szczególne mogą okreĞlaü takĪe inne skáadniki, które powinna zawieraü decyzja.
§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególnoĞci zawieraü wskazanie faktów, które organ
uznaá za udowodnione, dowodów, na których siĊ opará, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom
odmówiá wiarygodnoĞci i mocy dowodowej, zaĞ uzasadnienie prawne - wyjaĞnienie podstawy prawnej
decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.
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§ 4. MoĪna odstąpiü od uzasadnienia decyzji, gdy uwzglĊdnia ona w caáoĞci Īądanie strony; nie dotyczy to
jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwoáania.
(…)
Art. 130. § 1. Przed upáywem terminu do wniesienia odwoáania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwoáania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje siĊ w przypadkach, gdy:
1) decyzji zostaá nadany rygor natychmiastowej wykonalnoĞci (art. 108),
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
§ 4. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upáywem terminu do wniesienia odwoáania, gdy jest zgodna
z Īądaniem wszystkich stron.
(…)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy
(Dz. U. z dnia 7 marca 2012 r.)
Na podstawie art. 66a § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postĊpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póĨn. zm.2)) zarządza siĊ, co nastĊpuje:
§ 1. 1. Metryka sprawy, wraz z dokumentami, do których odsyáa, stanowi obowiązkową czĊĞü akt sprawy
i jest na bieĪąco aktualizowana.
2. Metryka sprawy prowadzona jest w formie pisemnej lub elektronicznej.
§ 2. 1. JeĪeli dokumentacja odzwierciedlająca przebieg zaáatwiania spraw powstaje w systemie
teleinformatycznym przeznaczonym do elektronicznego zarządzania dokumentacją, umoĪliwiającym
wykonywanie w nim czynnoĞci kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu zaáatwiania spraw oraz
gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych, to metrykĊ sprawy stanowi widok
chronologicznego zestawienia czynnoĞci w sprawie, zawierający:
1) oznaczenie sprawy (data wszczĊcia lub znak sprawy);
2) tytuá sprawy (zwiĊzáe okreĞlenie przedmiotu sprawy);
3) datĊ dokonanej czynnoĞci;
4) okreĞlenie osoby podejmującej daną czynnoĞü (nazwisko, imiĊ, stanowisko);
5) okreĞlenie podejmowanej czynnoĞci;
6) wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi siĊ dana czynnoĞü.
2. JeĪeli dokumentacja odzwierciedlająca przebieg zaáatwiania spraw powstaje w systemie
teleinformatycznym przeznaczonym do realizacji okreĞlonych wyspecjalizowanych elektronicznych usáug
publicznych i system ten zapewnia moĪliwoĞü wyszukania i prezentacji danych, o których mowa w ust. 1,
to za metrykĊ sprawy uwaĪa siĊ te dane.
§ 3. 1. JeĪeli dokumentacja odzwierciedlająca przebieg zaáatwiania spraw nie powstaje w systemie
teleinformatycznym, o którym mowa w § 2, to metrykĊ sporządza siĊ w formie tabeli, odnotowując w niej
poszczególne czynnoĞci w sprawie. Wzór tabeli stanowi zaáącznik do rozporządzenia.
2. TabelĊ, o której mowa w ust. 1, moĪna wypeániaü odrĊcznie lub w formie elektronicznej, doáączając jej
wydruk do akt sprawy po wykonaniu ostatniej czynnoĞci w sprawie lub w razie zaistnienia takiej potrzeby.
3. Wykorzystanie narzĊdzi informatycznych w celu tworzenia metryk spraw w postaci elektronicznej jest
moĪliwe pod warunkiem:
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1) zapewnienia ochrony metryk elektronicznych przed utratą przez okresowe wykonywanie kopii
zabezpieczających na informatycznym noĞniku danych, innym niĪ ten, na którym zapisywane są dane
bieĪące;
2) zapewnienia jednoznacznego powiązania elektronicznych metryk z nieelektronicznymi aktami spraw, do
których siĊ odnoszą;
3) moĪliwoĞci niezwáocznego odnalezienia i w razie potrzeby wydrukowania Īądanej metryki,
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w Īycie z dniem 7 marca 2012 r.
______
1)
Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje dziaáem administracji rządowej - administracja publiczna, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie
szczegóáowego zakresu dziaáania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524,
z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230,
Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173,
Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.
Zaáącznik
WZÓR
Oznaczenie sprawy
Tytuų sprawy2)
Lp

1)

Data podjħtej czynnoƑci

Oznaczenie osoby
podejmujČcej danČ
czynnoƑđ3)

Wskazanie identykatora
OkreƑlenie podejmowanej
dokumentu w aktach
czynnoƑci
sprawy, do którego odnosi
siħ dana czynnoƑđ4)

1)

Data wszczĊcia lub znak sprawy.
ZwiĊzáe okreĞlenie przedmiotu sprawy.
3)
Nazwisko, imiĊ, stanowisko.
4)
Wskazanie moĪliwe jest przez podanie daty dokumentu (jeĪeli w sprawie jest tylko jeden dokument
z okreĞloną datą) bądĨ znaku pisma lub innego niepowtarzalnego w danej sprawie identyfikatora
dokumentu, do którego odnosi siĊ dana czynnoĞü. Dopuszcza siĊ dodatkowe oznaczenie dokumentów
w sprawie w celu uáatwienia powiązania ich z wpisem w metryce sprawy.
2)
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KARTA USBUG
URZD GMINY SIEDLEC, ul. ZbČszyŷska 17, 64-212 SIEDLEC
Tel. 68 384 85 21 fax 68 384 84 73 www.siedlec.pl
e-mail:ug@siedlec.pl
SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO
Miejsce zųoǏenia dokumentów:

Symbol komórki organizacyjnej

UrzČd Stanu Cywilnego
ul. ZbČszyŷska 17
64-212 Siedlec
pok. 7, tel. 68 384 85 21 wew. 18
USC

Organ zaųatwiajČcy sprawħ

Kierownik Urzħdu Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
2. ZaųČczniki:
- odpis skrócony aktu stanu cywilnego, który stanowi podstawħ sprostowania
aktu
3. Dowód osobisty do wglČdu.

Opųata skarbowa:

Opųatħ skarbowČ uiszcza siħ w kasie UG Siedlec lub bezgotówkowo na konto
UG Siedlec
BS Siedlec 58 9660 0007 0000 0606 0200 0001
- za wydanie decyzji – 39,00 zų (cz. I pkt 4 zaųČcznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opųacie skarbowej, Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

Termin odpowiedzi:

Niezwųocznie po zųoǏeniu podania.

Tryb odwoųawczy:

Od decyzji przysųuguje odwoųanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, za
poƑrednictwem kierownika Urzħdu Stanu Cywilnego w Siedlcu, w terminie
14 dni od dnia dorħczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 28 ustawy z dnia 29 wrzeƑnia 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2012 r. Nr 212,poz. 1264).

Uwagi:
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegaü bĊdą 3 rezultaty:
− zarejestrowany wniosek na formularzu Spis spraw,
− Decyzja o sprostowaniu oczywistego báĊdu pisarskiego,
− zaáoĪona Metryka sprawy.
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Formularz
SPIS SPRAW
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…….…………….., dnia…………………….
…….………………………………
…………………………………….
(nazwa i adres organu)
Nr …………………………………

DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postĊpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze. zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 29 wrzeĞnia 1986r. – Prawo
o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2012 r. Nr 212, poz. 1264) po rozpatrzeniu wniosku Pani Jolanty
Wáodkowskiej z dnia 15 stycznia 2015 roku o sprostowanie oczywistego báĊdu pisarskiego
ORZEKAM
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................
Otrzymują
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Kierownik
UrzĊdu Stanu Cywilnego
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Metryka sprawy
Oznaczenie sprawy1)
Tytuų sprawy2)
Oznaczenie osoby
Lp. Data podjħtej czynnoƑci podejmujČcej danČ
czynnoƑđ3)

OkreƑlenie podejmowanej
czynnoƑci

1)

Wskazanie identykatora
dokumentu w aktach sprawy,
do którego odnosi siħ dana
czynnoƑđ4)

Data wszczĊcia lub znak sprawy.
ZwiĊzáe okreĞlenie przedmiotu sprawy.
3)
Numer PESEL zdającego
4)
Wskazanie moĪliwe jest przez podanie daty dokumentu (jeĪeli w sprawie jest tylko jeden dokument
z okreĞloną datą) bądĨ znaku pisma lub innego niepowtarzalnego w danej sprawie identyfikatora
dokumentu, do którego odnosi siĊ dana czynnoĞü. Dopuszcza siĊ dodatkowe oznaczenie dokumentów
w sprawie w celu uáatwienia powiązania ich z wpisem w metryce sprawy.
2)
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Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym:
1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
4) korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas
wykonywania pracy w organach administracji publicznej;
2. Prowadzenie postępowania administracyjnego
1) przestrzega zasad postępowania administracyjnego;
8) sporządza dokumenty na każdym etapie postępowania;
9) sporządza projekty postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego;
Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji A.68 mogą dotyczyć:
⎯ przygotowania dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy np.: sporządzenia
oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz wypełnienie
formularza – świadectwo pracy;
⎯ przygotowania dokumentów na podstawie przepisów prawa cywilnego np.:
sporządzenia pełnomocnictwa szczególnego do sprzedaży samochodu oraz
wypełnienie formularza umowy sprzedaży samochodu.
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