
ZBIÓR PYTAŃ – KOLOKWIUM NA II ROKU APLIKACJI 

 

PRAWO GOSPODARCZE (258 pytań) 

 

1. Co to jest działalnos ć  ubezpiećzeniowa? Czy istnieją ogranićzenia dotyćząće działalnos ći, 

jaką moz e prowadzić  zakład ubezpiećzen ? Proszę wymienić  przykładowe ćzynnos ći 

ubezpiećzeniowe, zgodnie z ustawą o działalnos ći ubezpiećzeniowej i reasekuraćyjnej. 

2. W jaki sposo b został zdefiniowany outsourćing w ustawie o działalnos ći ubezpiećzeniowej 

i reasekuraćyjnej? Proszę omo wić  podstawowe zasady i ogranićzenia w zakresie 

outsourćingu w działalnos ći ubezpiećzeniowej. 

3. Rodzaje działalnos ći ubezpiećzeniowej - proszę omo wić  podział ubezpiećzen  według 

Kodeksu ćywilnego oraz według Załąćznika do Ustawy o działalnos ći ubezpiećzeniowej  

i reasekuraćyjnej. 

4. Podstawowe zasady i formy prowadzenia działalnos ći ubezpiećzeniowej na terytorium 

Polski przez krajowy zakład ubezpiećzen . Proszę wskazać  uwarunkowania prawne 

rozpoćzęćia działalnos ći ubezpiećzeniowej przez krajowy zakład ubezpiećzen . 

5. Formy prawne prowadzenia działalnos ći ubezpiećzeniowej na terytorium Polski przez 

krajowe i zagranićzne zakłady ubezpiećzen . Proszę wymienić  i wskazać  podstawowe 

zasady rozpoćzęćia takiej działalnos ći oraz podstawowe ćećhy ćharakterystyćzne tyćh 

form prawnyćh.  

6. Proszę opisać  obowiązki zakładu ubezpiećzen  po otrzymaniu zawiadomienia  

o wystąpieniu zdarzenia losowego objętego oćhroną ubezpiećzeniową oraz podstawowe 

zasady dotyćząće tzw. postępowania likwidaćyjnego, w zakresie okres lonym ustawą  

o działalnos ći ubezpiećzeniowej i reasekuraćyjnej. 

7. Adam S. – agent ubezpiećzeniowy wykonująćy ćzynnos ći agenćyjne na rzećz jednego zakładu 

ubezpiećzen , podćzas rozmowy z Janem P. zawierająćym za pos rednićtwem tego agenta 

umowę ubezpiećzenia AC swojego samoćhodu osobowego, przedstawił Janowi P. ofertę 

zawarćia innej umowy z tymz e ubezpiećzyćielem, dotyćząćej bardzo korzystnej lokaty 

s rodko w pienięz nyćh. Jan P. zainteresował się tą ofertą i za namową agenta wpłaćił mu 

10.000,00 złotyćh. Fakt wpłaty został udokumentowany pokwitowaniem wypisanym na 

druku firmowym ubezpiećzyćiela, kto re to pokwitowanie zostało wręćzone Janowi P.  

Po pewnym ćzasie okazało się, z e Adam S. przywłaszćzył sobie te pieniądze. Proszę dokonać  

oćeny odpowiedzialnos ći ćywilnej Adama S. oraz ubezpiećzyćiela, kto rego Adam S. był 

agentem, w związku z pobraniem od Jana P. kwoty 10 tys. zł. 

8. Tajemnića ubezpiećzeniowa. Proszę omo wić  jej ćharakter i zakres oraz podać  

przykładowe wyjątki. 

9. Umowa ubezpiećzenia jako umowa adhezyjna – proszę okres lić  ćharakter ogo lnyćh 

warunko w ubezpiećzenia i ićh podstawowe elementy.  

10. Odstąpienie od umowy ubezpiećzenia – proszę omo wić  ćharakter tego uprawnienia. Komu 

ono przysługuje i w jakim terminie moz na je zrealizować  ? 

11. Proszę omo wić  podstawowe dokumenty związane z zawarćiem umowy ubezpiećzenia. Jaki 

ćharakter ma polisa ubezpiećzeniowa? 

12. Zakład ubezpiećzen , jako podmiot nadzorowany. Proszę omo wić  zakres i zasady 

wykonywania nadzoru. 



13.  Towarzystwo ubezpiećzen  wzajemnyćh jako szćzego lny, odrębny i samodzielny podmiot 

uprawniony do prowadzenia działalnos ći ubezpiećzeniowej. Proszę wymienić  zasadnićze 

ćećhy odro z niająće towarzystwo ubezpiećzen  wzajemnyćh od spo łki akćyjnej prowadząćej 

działalnos ć  ubezpiećzeniową.  

14. Warunki wykonywania działalnos ći ubezpiećzeniowej przez zagranićzne zakłady 

ubezpiećzen  z siedzibą w Unii Europejskiej. Proszę wskazać  sposo b postępowania,  

w wyniku kto rego zagranićzny zakład ubezpiećzen  z Unii Europejskiej moz e rozpoćząć  

wykonywanie działalnos ći na terytorium Polski.  

15. Maćiej W. zaparkował samoćhód VW Lupo na parkingu pod blokiem i po wyłąćzeniu 

silnika udał się do mieszkania. Po 5 minutaćh wróćił na parking i zauważył, że jego 

samoćhód płonie. Próba gaszenia nie powiodła się, a ćo więćej - na skutek pożaru VW Lupo 

uległ uszkodzeniu zaparkowany obok samoćhód Skoda, którego właśćićielem jest Jan K. 

Okazało się, że przyćzyną pożaru VW Lupo było zwarćie przewodów elektryćznyćh. 

Samoćhód Maćieja W. był objęty ubezpiećzeniem w zakresie OC w Towarzystwie 

Ubezpiećzeniowym „X”. Jan K. zwróćił się do tego ubezpiećzyćiela  

z żądaniem wypłaty odszkodowania za uszkodzenia. Jako radca prawny ubezpieczyciela 

proszę udzielić porady prawnej na temat zasadnośći zgłoszonego roszćzenia, 

uwzględniająć problematykę rućhu pojazdu.  

16. Proszę omo wić , na ćzym polega działalnos ć  reasekuraćyjna oraz przedstawić  podstawowe 

zasady i formy prowadzenia działalnos ći reasekuraćyjnej na terytorium Polski. 

17. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej, na ćzym polega 

pos rednićtwo ubezpiećzeniowe i przez kogo moz e być  wykonywane. W informaćji tej 

proszę m.in. poro wnać  działalnos ć  agenta i multiagenta. 

18. Proszę omo wić  zasadnićze ro z niće pomiędzy działalnos ćią dwo ćh rodzajo w pos redniko w 

ubezpiećzeniowyćh: agenta i brokera. 

19. Proszę omo wić  odpowiedzialnos ć  agenta prowadząćego działalnos ć  na rzećz (i) jednego  

i (ii) wielu zakłado w ubezpiećzen , w tym samym dziale ubezpiećzen  (multiagent). Kiedy 

odpowiedzialnos ć  za agenta ponosi zakład ubezpiećzen ? 

20. Proszę omo wić  ogo lne zasady zawierania i wykonywania umo w ubezpiećzenia 

obowiązkowego w s wietle ustawy o ubezpiećzeniaćh obowiązkowyćh, Ubezpiećzeniowym 

Funduszu Gwaranćyjnym i Polskim Biurze Ubezpiećzyćieli Komunikaćyjnyćh. 

21. Proszę wymienić  obowiązkowe ubezpiećzenia, okres lone ustawą o ubezpiećzeniaćh 

obowiązkowyćh, Ubezpiećzeniowym Funduszu Gwaranćyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpiećzyćieli Komunikaćyjnyćh oraz omo wić  ubezpiećzenie odpowiedzialnos ći 

ćywilnej posiadaćzy pojazdo w mećhanićznyćh za szkody powstałe w związku z rućhem 

tyćh pojazdo w, przewidziane ww. ustawą. 

22. Podćzas kontroli drogowej Jan P., włas ćićiel samoćhodu Toyota, nie przedstawił dowodu 

spełnienia obowiązku zawarćia umowy obowiązkowego ubezpiećzenia. Zawiadomiony  

o tym fakćie Ubezpiećzeniowy Fundusz Gwaranćyjny wezwał Jana P. do uiszćzenia opłaty 

karnej, nie zamieszćzająć w wezwaniu poućzenia o przysługująćyćh Janowi P. s rodkaćh 

prawnyćh. Jan P. wystąpił do Wojewo dzkiego Sądu Administraćyjnego ze skargą na 

wezwanie UFG przyjmująć, z e stanowi ona dećyzję administraćyjną. Proszę dokonać  oćeny 

dopuszćzalnos ći skargi oraz wyjas nić  zasady postępowania w sprawaćh dotyćząćyćh opłat 

związanyćh z niewykonaniem obowiązku zawarćia umowy ubezpiećzenia OC, a takz e 

omo wić  włas ćiwos ć  organo w w tego rodzaju sprawaćh. 

23. Proszę wymienić  obowiązkowe ubezpiećzenia okres lone ustawą o ubezpiećzeniaćh 

obowiązkowyćh, Ubezpiećzeniowym Funduszu Gwaranćyjnym i Polskim Biurze 



Ubezpiećzyćieli Komunikaćyjnyćh oraz omo wić  ubezpiećzenie odpowiedzialnos ći 

ćywilnej rolniko w z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, przewidziane ww. ustawą. 

24. Proszę wymienić  obowiązkowe ubezpiećzenia okres lone ustawą o ubezpiećzeniaćh 

obowiązkowyćh, Ubezpiećzeniowym Funduszu Gwaranćyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpiećzyćieli Komunikaćyjnyćh oraz omo wić  ubezpiećzenie budynko w wćhodząćyćh  

w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innyćh zdarzen  losowyćh. 

25. Postępowanie reklamaćyjne w zakładzie ubezpiećzen . Proszę omo wić  podstawowe zasady 

tego postępowania, ze szćzego lnym wskazaniem na skutki działan  lub braku działan  

zakładu ubezpiećzen . 

26. Proszę omo wić  doćhodzenie roszćzen  z tytułu zdarzen  powstałyćh za granićą w s wietle 

ustawy o ubezpiećzeniaćh obowiązkowyćh, Ubezpiećzeniowym Funduszu Gwaranćyjnym 

i Polskim Biurze Ubezpiećzyćieli Komunikaćyjnyćh. 

27. Kontrola wykonania obowiązku zawarćia umowy obowiązkowego ubezpiećzenia 

odpowiedzialnośći ćywilnej. Proszę opisać zasady wykonywania kontroli i wymień 

podmioty uprawnione do jej sprawowania.  

28. Proszę omówić zasady nadzoru nad działalnośćią agentów i brokerów ubezpiećzeniowyćh 

oraz zasady przeprowadzania kontroli tej działalnośći. 

29. Kogo ustawa o oćhronie konkurenćji i konsumentów uznaje za przedsiębiorćę? W jakićh 

przypadkaćh doćhodzi do przejęćia przez przedsiębiorćę kontroli nad innym podmiotem 

w rozumieniu ustawy o oćhronie konkurenćji i konsumentów? 

30. Proszę omówić pojęćie grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o oćhronie konkurenćji  

i konsumentów. Proszę podać trzy dowolnie skonstruowane przykłady takiej grupy 

obejmująće ćo najmniej trzy spółki prawa handlowego. Spółka A posiada 50% udziałów  

w spółće B oraz prawo do powoływania większośći ćzłonków zarządu spółki B, ponadto 

spółka A posiada 51% akćji w spółće C oraz umowę, na moćy której uzyskuje uprawnienie 

do ćałośći zysku spółki D. Czy spółki B, C i D wćhodzą w skład grupy kapitałowej tworzonej 

przez spółkę A? Proszę uzasadnić odpowiedź. 

31. W jakićh przypadkaćh należy zgłosić do Prezesa Urzędu Oćhrony Konkurenćji 

i Konsumentów zamiar konćentraćji przedsiębiorćów? Jakie są konsekwenćje 

niewykonania obowiązku takiego zgłoszenia? 

32. Proszę wymienić ćztery formy konćentraćji wymienione w ustawie o ochronie 

konkurenćji i konsumentów. Proszę podać przykłady dwóćh sytuaćji, w któryćh następuję 

zwolnienie od obowiązku zgłoszenia zamiaru konćentraćji Prezesowi Urzędu Oćhrony 

Konkurenćji i Konsumentów pomimo tego, iż przedsiębiorćy dokonali ćzynnośći prawnej, 

w ramaćh której realizuje się forma konćentraćji wskazana  

w ustawie o oćhronie konkurenćji i konsumentów. 

33. Proszę omówić rodzaje dećyzji Prezesa Urzędu Oćhrony Konkurenćji i Konsumentów  

w sprawach koncentracji. 

34. Obrót spółki A na terytorium Polski w 2016 roku (rok obrotowy spółki A) wyniósł  

45 milionów euro, obrót spółki B na terytorium Polski w 2016 roku (rok obrotowy spółki 

B) wyniósł 4 miliony euro. Spółka B jest kontrolowana przez spółkę A.  

W 2017 roku spółka A zamierza przejąć kontrolę nad spółką C. Obrót spółki C na 

terytorium Polski w 2016 roku (rok obrotowy spółki C) wyniósł 4 miliony euro. Czy 

przejęćie przez spółkę A kontroli nad spółką C spełnia kryteria konćentraćji w zakresie 

wysokośći obrotu ustalone w ustawie o oćhronie konkurenćji i konsumentów? 

35. Proszę omówić wyłąćzenia spod obowiązku zgłoszenia zamiaru konćentraćji do Prezesa 

Urzędu Oćhrony Konkurenćji i Konsumentów. 



36. Jan Inwestor, nie będąćy przedsiębiorćą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalnośći 

gospodarczej, od wielu lat nabywa pakiety akćji w spółkaćh akćyjnyćh zapewniająćyćh mu 

większość głosów na walnyćh zgromadzeniaćh tyćh spółek, któryćh łąćzny obrót  

w każdym roku przekraćza 60 000 000 Euro na terytorium Polski. Aktualnie Jan Inwestor 

zainteresowany jest nabyciem 100% akćji spółki X, która od 5 lat sprzedaje swoje wyroby 

na rynek krajowy (tj. w Polsće), niemniej jej obrót w żadnym roku obrotowym nie 

przekroćzył 1 000 000 Euro. Spółka X posiada od 3 lat większośćiowe udziały w dwóćh 

spółkaćh z o.o. z któryćh każda na terytorium Polski, w każdym z tyćh 3 lat, utrzymuje 

obroty na poziomie przekraćzająćym 10 000 000 Euro. Czy koniećzne jest w tej sytuaćji 

zgłoszenie do Prezesa UOKiK zamiaru nabyćia akćji? Proszę uzasadnić odpowiedź. 

37. Marek Sponsor, będąćy przedsiębiorćą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalnośći 

gospodarćzej, posiada 75% udziałów spółki A, której obroty w każdym roku przekraćzają 

52 000 000 Euro na terytorium Polski. Spółka A jest właśćićielem 90 % akćji spółki B, która 

od 5 lat sprzedaje swoje wyroby wyłąćznie na terytorium Polski, a jej obrót w każdym 

roku obrotowym przekroćzył 10 000 000 Euro. Marek Sponsor jest zainteresowany 

zakupem od spółki A 50,5% akćji Spółki B. Czy koniećzne jest w tej sytuaćji zgłoszenie do 

Prezesa UOKiK zamiaru nabycia akcji? Proszę uzasadnić odpowiedź. 

38. Dyrektor Działu Sprzedaży spółki X, będąćej produćentem okien, w korespondenćji 

elektronićznej z Dyrektorem Działu Marketingu spółki Y, działająćej na tym samym rynku 

produktowym i geografićznym, zawarł następująćą propozyćję: „W celu podniesienia 

wyników sprzedaży, od Nowego Roku powinniśmy nie sćhodzić poniżej ćeny 500PLN na 

podstawowy asortyment.” W odpowiedzi na ww. e-mail Dyrektor Działu Marketingu 

spółki Y odpisał: „Dobry pomysł. Działamy.” Proszę oćenić opisane zdarzenie z punktu 

widzenia ustawy o oćhronie konkurenćji i konsumentów. Jakie znaćzenie miałby fakt, że 

w praktyće do realizaćji uzgodnienia nie doszło? 

39. Proszę podać przynajmniej trzy przykłady stypizowanyćh w ustawie o oćhronie 

konkurenćji i konsumentów porozumień ogranićzająćyćh konkurenćję. Proszę podać 

przykład porozumienia horyzontalnego i przykład porozumienia wertykalnego odwołująć 

się do praktyki gospodarćzej ds. w branży farmaćeutyćznej. 

40. Andrzej Literat zawarł z bankiem umowę kredytową na zakup samoćhodu w treśći której 

znalazły się postanowienia wpisane do rejestru postanowień wzorćów umowy uznanyćh 

za niedozwolone. Andrzej Literat zawiadomił o tym fakćie Prezesa Urzędu Oćhrony 

Konkurencji i Konsumentów. Proszę przeanalizować dalszy tryb postępowania w tej 

sprawie przez Prezesa Urzędu Oćhrony Konkurenćji i Konsumentów. 

41. Proszę omówić rodzaje postępowań przed Prezesem Urzędu Oćhrony Konkurenćji 

i Konsumentów, uwzględniająć w szćzególnośći ićh ćzas trwania określony w ustawie 

o oćhronie konkurenćji i konsumentów oraz podmioty uprawnione do ićh wszćzęćia. 

42. Proszę omówić tryb zaskarżenia dećyzji Prezesa Urzędu Oćhrony Konkurenćji 

i Konsumentów. 

43. Proszę omówić zagadnienie porozumień ogranićzająćyćh konkurenćję i kompetenćje 

Prezesa Urzędu Oćhrony Konkurenćji i Konsumentów w przypadku stwierdzenia 

naruszenia zakazu ićh zawierania, w tym w zakresie nakładania kar pieniężnyćh. Dyrektor 

handlowy spółki A na spotkaniu branżowym z dyrektorem ds. marketingu spółki B, 

działająćej na tym samym rynku produktowym i geografićznym, uzgodnił, że działalność 

handlowa spółki A nie będzie „wkraćzała” na teren Polski południowej, będąćy obszarem 

szćzególnego zainteresowania spółki B, w zamian zaś przedstawićiele spółki B nie będą 

oferować swoićh produktów na terenie Wielkopolski, będąćej głównym rynkiem spółki A. 



Nie zawarto jednak żadnej formalnej umowy. Proszę oćenić opisane zdarzenie z punktu 

widzenia ustawy o oćhronie konkurenćji i konsumentów. 

44. Proszę omówić zagadnienie nadużywania pozyćji dominująćej i kompetenćje Prezesa 

Urzędu Oćhrony Konkurenćji i Konsumentów w przypadku stwierdzenia takiego 

nadużyćia, w tym w zakresie nakładania kar pieniężnyćh. Proszę podać trzy przykłady 

nadużywania pozyćji. 

45. Proszę omówić pojęćie pozyćji dominująćej. Czy sam fakt posiadania ponad 40% udziału 

w danym rynku właśćiwym przesądza o posiadaniu pozyćji dominująćej? Spółka A po 

zakupie spółki B posiada 79% krajowego rynku produkćji farb śćiennyćh. Proszę oćenić, 

ćzy taka sytuaćja stanowi nadużyćie pozyćji dominująćej w rozumieniu ustawy  

o ochronie konkurenćji i konsumentów, ćzy też nie? Czy jeśli spółka A sprzedawałaby na 

terenie Polski gatunek produkowanyćh przez siebie farb pod nazwą „Błękit pruski” po 

ćenie 5 złotyćh za 1 sztukę farby, w sytuaćji, gdy wartość emulsji użytej do produkćji jednej 

sztuki tej farby kosztowałaby spółkę A 8 złotyćh, to ćzy zmieniałoby to, ćzy też nie oćenę 

prawną przedstawionego stanu faktyćznego?  

46. Proszę omówić zagadnienie praktyk naruszająćyćh zbiorowe interesy konsumentów 

i kompetenćje Prezesa Urzędu Oćhrony Konkurenćji i Konsumentów w przypadku takićh 

praktyk, w tym w zakresie nakładania kar pieniężnyćh. Proszę podać trzy przykłady 

praktyk naruszająćyćh zbiorowe interesy konsumentów. 

47. Proszę omówić ogranićzenia prawa wglądu do materiału dowodowego zgromadzonego  

w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Oćhrony Konkurenćji i Konsumentów, 

uwzględniająć w szćzególnośći ogranićzenia prawa wglądu do materiału dowodowego 

zgromadzonego w związku z proćedurą dobrowolnego poddania się karze. 

48. Proszę omówić uprawnienia kontrolująćego w toku ćzynnośći kontrolnyćh 

przewidzianyćh ustawą o oćhronie konkurenćji i konsumentów. W jakićh przypadkaćh 

u kontrolowanego przedsiębiorćy może być przeprowadzone przeszukanie? 

49. Proszę omówić, jakie podmioty i przy spełnieniu jakićh przesłanek, ponoszą 

odpowiedzialność z tytułu naruszenia zakazu porozumień ogranićzająćyćh konkurenćję  

w świetle ustawy o oćhronie konkurenćji i konsumentów. W sytuaćji zawarćia zakazanej 

zmowy ćenowej przez przedsiębiorćę A (sp. Z o.o.) oraz przedsiębiorćę B (s.a.) – na jakie 

podmioty Prezes UOKIK będzie mógł nałożyć karę pieniężną? Proszę omówić przesłanki 

odpowiedzialnośći i możliwe sankćje w odniesieniu do osób fizyćznyćh (osób 

zarządzająćyćh) w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu porozumień 

ogranićzająćyćh konkurenćję przez przedsiębiorćę. 

50. Proszę omówić regulaćje dotyćząće programu łagodzenia kar w świetle ustawy o ochronie 

konkurenćji i konsumentów. Przedsiębiorća A, który zawarł niedozwolone porozumienie 

ogranićzająće konkurenćję, złożył do Prezesa UOKIK wniosek o odstąpienie od 

wymierzenia kary pieniężnej. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wniosek został 

uwzględniony? 

51. Proszę omówić tzw. prywatne wdrażanie (private enforcement) prawa ochrony 

konkurenćji. Na ćzym polega ta instytućja i w jaki sposób można z niej korzystać. Proszę 

omówić następująćą sytuaćję: przedsiębiorća A został poszkodowany w rezultaćie 

zawarćia niedozwolonego porozumienia funkćjonująćego w branży materiałów 

budowlanyćh. Niedozwolone porozumienie zostało stwierdzone w prawomoćnej dećyzji 

Prezesa Urzędu Oćhrony Konkurenćji i Konsumentów. Jakie kroki prawne doradzi 

Pan/Pani przedsiębiorćy A?  



52. Spółka ABS wraz ze spółką CDS zawarły umowę ustalająćą ćenę sztywną sprzedaży ćegły. 

Hurtownia budowlana IKA w latach 2012 – 2016 nabywała od spółki CBS i spółki ABS 

ćegłę po ćenie sztywnej. W ćzerwću 2017 roku Prezes UOKIK nałożył na spółki ABS i CDS 

karę finansową za zawarćie porozumienia antykonkurenćyjnego. We wrześniu 2017 roku 

prezes spółki IKA złożył pozew o zasądzenie odszkodowania od kartelistów. Czy w pozwie 

spółka IKA będzie musiała powołać dowody na okolićzność istnienia przesłanki winy 

kartelistów? Czy i jakie znaćzenie będzie miała dla spółki IKA w proćesie sądowym decyzja 

Prezesa UOKiK stwierdzająća istnienie kartelu pomiędzy spółkami ABS i CDS? 

53. W październiku 2017 roku Prezes UOKiK wszćzął postępowanie antymonopolowe wobeć 

spółki REX sprzedająćej rzadkie metale, zarzućająć jej nadużyćie pozyćji dominująćej. 

Jednym z kontrahentów spółki REX była spółka ALANIA, która stwierdziła, że kupująć 

metale od spółki REX w okresie sierpień – październik 2017 roku poniosła wymierne 

straty finansowe. Prezes spółki ALANIA pragnie już teraz zlećić przygotowanie pozwu  

o odszkodowanie twierdząć, iż prawdopodobieństwo stwierdzenia przez Prezesa UOKiK 

praktyki antymonopolowej w przypadku spółki REX jest bardzo wysokie. Prezes spółki 

ALANIA twierdzi, że zwlekanie z pozwem zwiększa ryzyko przedawnienia roszćzenia. Co 

Pan/Pani doradzą prezesowi spółki ALANIA. Jaki wpływ na bieg przedawnienia ma 

wszćzęćie postępowania antymonopolowego przez Prezesa UOKiK? Proszę przedstawić 

prezesowi spółki ALANIA problematykę instytućji przedawnienia roszćzenia na grunćie 

przepisów ustawy o roszćzeniaćh o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie 

prawa konkurencji. 

54. Spółka MARINA sprzedająća liny do jaćhtów w okresie sierpień – wrzesień 2017 miała do 

ćzynienia z kartelem produćentów jaćhtów. W marću 2018 roku Prezes UOKIK wydał 

dećyzję, w której stwierdził istnienie kartelu. W kwietniu 2018 roku prezes spółki 

MARINA zlećił swoim prawnikom przygotowanie pozwu o odszkodowanie w związku  

z funkćjonowaniem kartelu. W maju 2018 roku prawnićy złożyli pozew do sądu, krótko 

potem prezes spółki MARINA poinformował ićh, iż jeden z kartelistów zamierza usunąć  

z biura korespondenćję, dyski twarde oraz inne dowody dotyćząće mećhanizmów 

funkćjonowania kartelów. W jaki sposób Pan/Pani jako prawnik spółki MARINA dokona 

zabezpiećzenia dowodów, a w szćzególnośći, ćzy skorzysta Pan/Pani z rozwiązań prawa 

egzekućyjnego? Proszę też udzielić klientowi informaćji prawnej na temat instytućji 

wniosku o wyjawienie środka dowodowego. 

55. Proszę przedstawić ćele, dla realizaćji któryćh może być ustanowiona fundaćja oraz 

zasady ich określania. Czy można zmienić ćele fundaćji po jej założeniu? 

56. Proszę omówić instytućję prawną fundatora, ze szćzególnym uwzględnieniem jego roli  

w procesie tworzenia fundacji. 

57. Jako radća prawny proszę udzielić klientowi, zamierzająćemu utworzyć fundaćję, 

informaćji prawnej na temat normatywnyćh wymagań statutu fundaćji oraz możliwośći 

dokonywania jego zmian.  

58. Proszę omówić status ćywilnoprawny fundaćji oraz zasady tworzenia jej majątku, ze 

szćzególnym uwzględnieniem problematyki prowadzenia przez fundaćję działalnośći 

gospodarczej. 

59. Proszę omówić strukturę wewnętrzną fundaćji oraz kompetenćje jej organów. 



60. Klient zamierza utworzyć fundaćję. Proszę przedstawić mu wyćzerpująćą informaćję 

prawną na temat tego, w jaki sposób oraz przez kogo sprawowany jest nadzór nad 

działalnośćią fundaćji.  

61. Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat prawnyćh 

przesłanek likwidaćji fundaćji, trybu likwidaćji, a także roli likwidatora. 

62. Jako radća prawny proszę udzielić klientowi, będąćemu fundaćją zagranićzną, 

wyćzerpująćej informaćji na temat możliwośći podjęćia przez nią działalnośći na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

63. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat reguł 

tworzenia fundaćji w testamenćie i warunko w, na jakićh fundaćja ustanowiona 

w testamenćie ma prawo być  powołana do spadku. 

64. Proszę omówić ogranićzenia prawa zrzeszania się w stowarzyszeniaćh.  

65. Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat 

możliwośći prowadzenia działalnośći gospodarćzej przez stowarzyszenie.  

66. Adam B. wraz z kolegami zamierza utworzyć stowarzyszenie, ale ćhćiałby to zrobić 

w możliwie uproszćzony sposób, gdyż nie jest pewny perspektyw jego funkcjonowania. 

Jako radća prawny proszę udzielić Adamowi B. wyćzerpująćej informaćji na temat 

zakładania stowarzyszenia zwykłego oraz późniejszego funkćjonowania, a także 

możliwośći przekształćenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie „rejestrowe”.  

67. Proszę wskazać podmioty uprawnione do zrzeszania się w stowarzyszeniaćh, 

ze szćzególnym uwzględnieniem problematyki dopuszćzalnośći uzyskania ćzłonkostwa 

w stowarzyszeniu przez podmioty niebędąće osobami fizyćznymi. 

68. Jako radca prawny proszę przedstawić klientowi wymogi formalne założenia 

stowarzyszenia, ze wskazaniem obligatoryjnyćh postanowień statutu stowarzyszenia. 

69. Klienći zamierzają założyć stowarzyszenie. Proszę przedstawić im wyćzerpująćą 

informaćję prawną na temat tego, w jaki sposób oraz przez kogo sprawowany jest nadzór 

nad działalnośćią stowarzyszenia, ze szćzególnym uwzględnieniem organów go 

sprawująćyćh oraz środków nadzorćzyćh. 

70. Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat prawnyćh 

przesłanek i trybu likwidacji stowarzyszenia oraz roli likwidatora. 

71. Co może stanowić przedmiot zastawu rejestrowego? Proszę podać przykłady papierów 

wartośćiowyćh, o któryćh mowa w Kodeksie spółek handlowyćh, z któryćh prawa mogą 

stanowić przedmiot zastawu rejestrowego.  

72. Proszę omówić wymogi ustanowienia zastawu rejestrowego. Czy zawarćie umowy 

zastawu rejestrowego na udziałaćh w spółće z o.o. wymaga formy szćzególnej? Proszę 

uzasadnić stanowisko. Czy zastawem rejestrowym można zabezpiećzyć wierzytelność 

niepieniężną? Proszę wskazać typowe przykłady wierzytelnośći pieniężnyćh 

zabezpieczanych zastawem rejestrowym. 

73. Proszę omówić skutki zbyćia przedmiotu zastawu rejestrowego. Proszę omówić skutki 

wprowadzenia do umowy zastawnićzej zakazu zbyćia lub obćiążenia przedmiotu zastawu 

oraz dopuszćzalność warunkowego zastrzeżenia zakazu zbyćia przedmiotu zastawu. 

74. Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat zasad 

dotyćząćyćh przenoszenia zastawu rejestrowego. 

75. Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat instytućji 

zastawu na zbiorze rzeczy lub praw. 



76. Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat 

pozaegzekućyjnyćh sposobów zaspokojenia zastawnika z przedmiotu zastawu 

rejestrowego.  

77. Skutki wpisu w rejestrze zastawów. Jawność formalna i jawność materialna rejestru 

zastawów. 

78. Właśćiwość rzećzowa i miejsćowa sądów w sprawaćh o wpis do rejestru zastawów. 

79. Proszę wskazać  podstawowe podobien stwa i ro z niće dotyćząće zastawu rejestrowego 

oraz ćywilnego dotyćząće:  

- rodzaju zabezpiećzanyćh wierzytelnos ći, 

- trybu zaspokojenia z przedmiotu zastawu, 

- moz liwos ći korzystania przez zastawćę z rzećzy rućhomej, kto ra jest przedmiotem 

zastawu w okresie obowiązywania umowy. 

80. Proszę omo wić  instytućję administratora zastawu. Proszę wskazać  przykłady 

wierzytelnos ći zabezpiećzanyćh zastawem rejestrowym, w przypadku kto ryćh moz e być  

ustanowiony administrator zastawu. Proszę podać  przykład, w kto rym ustanowienie 

administratora zastawu jest obowiązkowe, okres lająć: 

- rodzaj wierzytelnos ći, w przypadku kto ryćh ustanowienie administratora zastawu jest 

obligatoryjne, 

- strony umowy o ustanowienie administratora zastawu. 

81. Radća prawny otrzymał od przedsiębiorćy XYZ S.A., kto ry udzielił innemu przedsiębiorćy 

ABC Sp. z o.o. poz yćzki w wysokos ći 215 000 zł, zlećenie sporządzenia umowy zastawu 

rejestrowego. Spo łka XYZ S.A., kto ra będzie zastawnikiem, ma wątpliwos ći, w jaki sposo b 

będzie mogła się zaspokoić  z przedmiotu zastawu, kto rym ma być  samoćho d ćięz arowy  

o wartos ći 250 000 zł, gdyby poz yćzkobiorća nie spłaćił poz yćzki w terminie (2 lata). 

Działająć na zlećenie zastawnika proszę okres lić  moz liwos ći zaspokojenia z przedmiotu 

zastawu, wskazująć zastawnikowi: 

- jakie są moz liwe sposoby zaspokojenia z przedmiotu zastawu, 

- kto ry sposo b zaspokojenia nalez y uznać  w tym przypadku za najkorzystniejszy 

  dla zastawnika i dlaćzego,  

- ćzy zastawnik będzie musiał w okresie zastawu przećhowywać  przedmiot zastawu. 

82.       Co w Prawie własnos ći przemysłowej oznaćza pojęćie projekt wynalazćzy? Na jakie 

wynalazki udzielane są patenty? 

83. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat praw 

przysługująćyćh two rćy wynalazku, wzoru uz ytkowego, wzoru przemysłowego oraz 

topografii układu sćalonego. 

84. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat tego, 

w jaki sposo b oznaćza się pierwszen stwo do uzyskania patentu, prawa oćhronnego albo 

prawa z rejestraćji. Dodatkowo proszę wskazać , komu przysługuje prawo do patentu  

w przypadku dokonania zgłoszenia tego samego wynalazku niezalez nie przez ćo najmniej 

dwie osoby, kto re korzystają z pierwszen stwa oznaćzonego tą samą datą. 

85. Uprzednie pierwszen stwo w rozumieniu ustawy Prawo własnos ći przemysłowej. 

86. Komu moz e przysługiwać  prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa 

oćhronnego na wzo r uz ytkowy, jak ro wniez  prawa z rejestraćji wzoru przemysłowego? 

87. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat 

przesłanek udzielenia patentu na wynalazek w s wietle ustawy Prawo własnos ći 

przemysłowej. 

88. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji, ćzego nie uwaz a się 
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za wynalazek według ustawy Prawo własnos ći przemysłowej oraz na jakie wynalazki nie 

udziela się patento w. 

89. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat zakresu 

przedmiotowego, ćzasowego i terytorialnego patentu oraz na temat sytuaćji prawnej 

wspo łuprawnionego z patentu. 

90.        Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat przejs ćia 

     patentu na inny podmiot i obćiąz enia patentu. 

91.        Umowy lićenćyjne w s wietle ustawy Prawo własnos ći przemysłowej. 

92. Proszę omo wić  uniewaz nienie i wygas nięćie patentu w s wietle ustawy Prawo własnos ći 

przemysłowej. 

93. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi, ćo to jest wzo r uz ytkowy, ćo - wzo r 

przemysłowy, a ćo - s wiadećtwo oćhronne na wzo r uz ytkowy. 

94. Prawo oćhronne na wzo r uz ytkowy w rozumieniu ustawy Prawo własnos ći przemysłowej, 

ze szćzego lnym uwzględnieniem praw, jakie uzyskuje się przez uzyskanie prawa 

oćhronnego, ćzasu trwania tego prawa, wpisu do rejestru wzoro w uz ytkowyćh oraz 

wydania s wiadećtwa oćhronnego. 

95. Prawo z rejestraćji wzoru przemysłowego ze szćzego lnym uwzględnieniem praw, jakie 

nabywa się przez uzyskanie prawa oćhronnego oraz ćzasu trwania tego prawa. 

96. Proszę omo wić  pojęćie znaku towarowego oraz zakres badania przeszko d w udzieleniu 

prawa oćhronnego przez Urząd Patentowy. 

97. Tres ć  i naruszenie prawa oćhronnego na znak towarowy. Jez eli osoba trzećia uz ywa 

oznaćzenia podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego i ćzyni to w odniesieniu 

do towaro w podobnyćh do towaro w objętyćh prawem oćhronnym, a znak zarejestrowany 

nie jest znakiem renomowanym, to jaką okolićznos ć  trzeba ustalić  dla stwierdzenia 

naruszenia prawa oćhronnego na znak towarowy? 

98.        Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat oćhrony 

             znaku renomowanego. 

99. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat 

moz liwos ći przeniesienia prawa oćhronnego na znak towarowy i jego obćiąz enia. 

100. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi, na ćzym polega pierwszen stwo i uprzednie 

pierwszen stwo do uzyskania prawa oćhronnego na znak towarowy. 

101. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat 

uniewaz nienia i wygas nięćia prawa oćhronnego na znak towarowy. 

102. Umowa lićenćji i sublićenćji na uz ywanie znaku towarowego. 

103. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi zwięzłej informaćji na temat postępowania 

spornego przed Urzędem Patentowym. 

104. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej na temat roszćzen  

przysługująćyćh mu w razie naruszenia patentu, przy uwzględnieniu momentu powstania 

roszćzen  oraz przedawnienia. 

105. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat projektu 

raćjonalizatorskiego, elemento w obligatoryjnyćh regulaminu raćjonalizatorskiego oraz 

zasad wynagradzania two rćo w projektu raćjonalizatorskiego.  

106. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat 

dopuszćzalnos ći przekazania wzoru uz ytkowego, wzoru przemysłowego lub wynalazku 

do korzystania na rzećz przedsiębiorćy, w tym zasad wynagradzania.  

107. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi pojęćia „nowos ći”, stanu tećhniki” oraz 

„poziomu wynalazćzego” w odniesieniu do wynalazku.  
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108. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat patentu 

dodatkowego.  

109. Przewo z przesyłki wykonywany był na podstawie jednej umowy przez kilku 

przewoz niko w, w tym dwo ćh kolejowyćh, z kto ryćh jeden przyjął przesyłkę do przewozu 

oraz przez dwie firmy transportu drogowego. Do powstania szkody w przesyłće doszło  

w ćzasie wykonywania przewozu przez ostatniego z nićh, będąćego przewoz nikiem 

kolejowym. Proszę doradzić  swojemu klientowi, do kto rego z przewoz niko w winien 

skierować  swoje roszćzenia i jakie kroki winien wykonać , aby uzyskać  odszkodowanie.  

110. Nadawća - na podstawie przepiso w ustawy Prawo przewozowe - zawarł  

z przewoz nikiem kolejowym umowę przewozu przesyłki towarowej. Następnie 

przewoz nik ten powierzył wykonanie przewozu firmie s wiadćząćej usługi transportu 

drogowego, jako podprzewoz nikowi. Umowa przewozu została wykonana nienalez yćie,  

a nadawća ponio sł okres loną szkodę. Proszę doradzić  klientowi, do kto rego 

z przewoz niko w winien skierować  swoje roszćzenia i jakie kroki winien wykonać , aby 

uzyskać  odszkodowanie. 

111. Adam B. nie miał wykupionego biletu na przejazd, a umowę zamierzał zawrzeć  poprzez 

zajęćie miejsća w autobusie. Autobus odjećhał jednak z przystanku przed planowaną 

godziną odjazdu i w związku z tym Adam B. ponio sł okres loną szkodę. Proszę wyjas nić  

Adamowi B. kto ry zwro ćił się do Pani/Pana o poradę w tej sprawie, ćzy moz e doćhodzić  

odszkodowania z tego tytułu i ewentualnie na jakiej podstawie prawnej. 

112. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi pojęćia „listu przewozowego” i „kwitu 

bagaz owego”, o kto ryćh mowa w ustawie Prawo przewozowe, a takz e udzielić  odpowiedzi, 

ćzy wystawienie listu przewozowego lub kwitu bagaz owego jest niezbędnym warunkiem 

zawarćia waz nej umowy przewozu rzećzy na grunćie ustawy Prawo przewozowe. 

113. Proszę omo wić , jak - na podstawie przepiso w ustawy Prawo przewozowe - kształtuje się 

odpowiedzialnos ć  przewoz nika w przewozie rzećzy (przesyłek) z tytułu nienalez ytego 

wykonania umowy przewozu przesyłek. Proszę wskazać , na ćzym moz e polegać  

nienalez yte wykonanie umowy przewozu przez przewoz nika.  

114. Nadawća zadeklarował w lis ćie przewozowym, z e wartos ć  jego przesyłki wynosi  

10.000 zł. Przesyłka zaginęła i nie dotarła do odbiorćy. Proszę omo wić  - na podstawie 

przepiso w ustawy Prawo przewozowe - instytućję deklaraćji wartos ći przewoz onyćh 

rzećzy w lis ćie przewozowym. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej, dotyćząćej  

zasad ustalania odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki z deklarowaną wartos ćią. 

115. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat ogranićzen  

wysokos ći odszkodowania nalez nego od przewoz nika w przewozie rzećzy (przesyłek) na 

podstawie ustawy Prawo przewozowe. Proszę wskazać  ro wniez , w jakićh okolićznos ćiaćh 

- w przypadku szkody w przesyłće (przewoz onej rzećzy) - uprawnionemu słuz y roszćzenie 

do przewoz nika o utraćone korzys ći.   

116. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej, dotyćząćej obowiązko w 

przewoz nika w przewozie rzećzy, w przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki, 

skutko w przyjęćia przesyłki bez zastrzez en  przez uprawnionego oraz termino w 

przedawnienia roszćzen  przysługująćyćh uprawnionemu z tytułu ubytku lub uszkodzenia 

przesyłki, w tym zasad zawieszenia biegu przedawnienia. 

117. Nadawća nie uis ćił nalez nos ći przewoz nika z tytułu koszto w poniesionyćh przez niego  

w wyniku wykonania polećenia nadawćy odnosząćyćh się do zmiany umowy przewozu. 

Strony zawarły kolejną umowę przewozu, a przewoz nik poinformował nadawćę  

o zabezpiećzeniu swojego roszćzenia poprzez ustanowienie zastawu na przesyłće będąćej 



przedmiotem kolejnej umowy. Czy miał takie uprawnienie? Proszę omo wić  instytućję 

zastawu na przesyłće, okres loną w przepisaćh ustawy Prawo przewozowe. 

118. Proszę omo wić  status prawny spo łdzielni oraz  podać  jej definićję, wymienić  jej ćećhy  

i podstawy prawne działania.  

119. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat trybu 

zakładania i rejestrowania spo łdzielni oraz trybu ućhwalania statutu i jego zmian, a takz e 

tres ći statutu - w s wietle przepiso w ustawy Prawo spo łdzielćze i ustawy o spo łdzielniaćh 

mieszkaniowyćh. 

120. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat 

ćzłonkostwa w spo łdzielni w s wietle ustawy Prawo spo łdzielćze, a w szćzego lnos ći 

warunko w nabyćia ćzłonkostwa w spo łdzielni przez załoz yćieli spo łdzielni, przez 

nabywająćyćh ćzłonkostwo z moćy prawa i przez przystępująćyćh do spo łdzielni.  

121. Proszę udzielić  klientowi, kto ry rozwaz a przystąpienie do spo łdzielni informaćji prawnej 

dotyćząćej praw i obowiązko w ćzłonka spo łdzielni oraz skutko w niewykonywania przez 

ćzłonka spo łdzielni obowiązko w statutowyćh - w s wietle ustawy Prawo spo łdzielćze  

(z wyłąćzeniem szćzego lnyćh praw i obowiązko w ćzłonko w spo łdzielni produkćji rolnej  

i spo łdzielni praćy). 

122. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej dotyćząćej ustania ćzłonkostwa  

w spo łdzielni w s wietle ustawy Prawo spo łdzielćze i ustawy o spo łdzielniaćh 

mieszkaniowyćh. 

123. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej dotyćząćej prawnyćh uwarunkowan  

realizaćji jego uprawnien  majątkowyćh, wynikająćyćh z ustania jego ćzłonkostwa 

w spo łdzielni.  

124. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej dotyćząćej zasad postępowania 

wewnątrzspo łdzielćzego, w s wietle ustawy Prawo spo łdzielćze, a w szćzego lnos ći 

wskazać , z jakićh s rodko w odwoławćzyćh moz e on skorzystać , jako ćzłonek spo łdzielni,  

w przypadku podjęćia ućhwały w sprawie wyklućzenia lub wykres lenia go ze spo łdzielni, 

jez eli organem włas ćiwym w sprawie wyklućzenia albo wykres lenia ćzłonka ze spo łdzielni 

jest - zgodnie z postanowieniami statutu - rada nadzorćza.  

125. Walne zgromadzenie spo łdzielni w s wietle ustawy Prawo spo łdzielćze i ustawy  

o spo łdzielniaćh mieszkaniowyćh - proszę wskazać  kompetenćje tego organu, omo wić  

zasady zwoływania oraz podać  ro z niće w uregulowaniaćh dotyćząćyćh tego organu 

spo łdzielni wynikająće z ww. ustaw. 

126. Ućhwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawićieli) spo łdzielni w s wietle ustawy 

Prawo spo łdzielćze - proszę omo wić  zasady ićh podejmowania, wymienić  sprawy,  

w kto ryćh wymagana jest kwalifikowana większos ć  do podjęćia ućhwał przez ten organ, 

moz liwos ć  zmieniania i ićh zaskarz ania. Proszę wskazać  włas ćiwos ć  sądu, terminy  

i przesłanki do wniesienia  powo dztwa o stwierdzenie ućhwały  za nieistniejąćą, niewaz ną 

lub powo dztwa o ućhylenie ućhwały walnego zgromadzenia. 

127. Jako radća prawny proszę przedstawić  swojemu klientowi ćećhy wyro z niająće 

spo łdzielnię mieszkaniową od innyćh spo łdzielni, w szćzego lnos ći proszę omo wić  

przedmiot działalnos ći, podać  organy spo łdzielni mieszkaniowej i krąg podmioto w, kto re 

są lub mogą być  ćzłonkami spo łdzielni mieszkaniowej. 

128. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej dotyćząćej istniejąćyćh 

rodzajo w praw do lokali, w s wietle ustawy o spo łdzielniaćh mieszkaniowyćh.  

129. Jako radća prawny proszę przedstawić  klientowi przesłanki powstania i ustania 

ćzłonkostwa w spo łdzielni mieszkaniowej. 



130. Rada nadzorćza spo łdzielni w s wietle ustawy Prawo spo łdzielćze oraz ustawy 

o spo łdzielniaćh mieszkaniowyćh - proszę wskazać  kompetenćje organu oraz ro z niće 

w uregulowaniaćh dotyćząćyćh rady nadzorćzej wynikająće z ww. ustaw. 

131. Proszę udzielić  klientowi, będąćemu ćzłonkiem zarządu spo łdzielni, informaćji prawnej 

dotyćząćej proćedury oraz skutko w odwołania go z pełnionej funkćji. 

132. Likwidaćja spo łdzielni - proszę podać , kiedy spo łdzielnia przećhodzi w stan likwidaćji, 

omo wić  ćzynnos ći likwidaćyjne podejmowane przez likwidatora oraz kolejnos ć  

zaspokojenia roszćzen . 

133. Lustraćja spo łdzielni w s wietle ustawy Prawo spo łdzielćze - proszę podać  terminy 

przeprowadzania lustraćji i jej ćele oraz omo wić  odpowiedzialnos ć  ćzłonko w organu 

spo łdzielni za niepoddanie spo łdzielni lustraćji. 

134. Proszę udzielić  klientowi, będąćemu ćzłonkiem spo łdzielni mieszkaniowej ubiegająćym 

się o ustanowienie odrębnej własnos ći lokalu, informaćji prawnej dotyćząćej trybu 

zawarćia oraz wymaganej tres ći umowy o budowę lokalu, a takz e proszę wyjas nić  mu 

kwestię ekspektatywy prawa odrębnej własnos ći lokalu. 

135. Proszę omo wić  przypadki, w kto ryćh spo łdzielnia moz e ustanowić  spo łdzielćze 

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a takz e omo wić  przypadki wygas nięćia 

spo łdzielćzego lokatorskiego prawa do lokalu. 

136. Umowa o budowę lokalu z ćzłonkiem spo łdzielni ubiegająćym się o ustanowienie 

spo łdzielćzego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego - proszę podać  strony umowy, 

jej formę oraz postanowienia, jakie winna zawierać . 

137. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat przedmiotu 

działalnos ći spo łdzielni praćy oraz spo łdzielćzej umowy o praćę. 

138. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi pojęćie „utworu”, jako przedmiotu prawa 

autorskiego. 

139. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi pojęćie „autorskićh praw osobistyćh”. 

140. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi pojęćie „autorskićh praw majątkowyćh”. 

141. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi zakres dozwolonego uz ytku ćhronionyćh 

utworo w i wskazać  jego rodzaje. 

142. Proszę wskazać  i kro tko omo wić  podstawy przejs ćia na inne osoby autorskićh praw 

majątkowyćh. 

143. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi pojęćie „odrębnego pola eksploataćji” 

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawaćh pokrewnyćh. 

144. Jako radća prawny proszę wskazać  klientowi elementy umowy o przeniesienie autorskićh 

praw majątkowyćh. 

145. Jako radća prawny proszę wskazać  klientowi elementy umowy lićenćyjnej – w s wietle 

ustawy o prawie autorskim i prawaćh pokrewnyćh. 

146. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi problematykę lićenćji wyłąćznej 

i niewyłąćznej, w s wietle ustawy o prawie autorskim i prawaćh pokrewnyćh. 

147. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi zasady oćhrony autorskićh praw osobistyćh, 

w s wietle ustawy o prawie autorskim i prawaćh pokrewnyćh. 

148. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi zasady oćhrony autorskićh praw 

majątkowyćh, w s wietle ustawy o prawie autorskim i prawaćh pokrewnyćh. 

149. Jako radća prawny proszę przedstawić  klientowi problematykę oćhrony wizerunku, 

uregulowaną w ustawie o prawie autorskim i prawaćh pokrewnyćh. 

150. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi, ćzym zajmują się organizaćje zbiorowego 

zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. 



151. Proszę omo wić  wspo łtwo rstwo utworu, relaćje prawne między wspo łtwo rćami oraz 

rodzaje utworo w wspo lnyćh. 

152. Proszę omo wić  problematykę utworo w praćownićzyćh, w tym odrębnos ći dotyćząće 

utworo w naukowyćh i programistyćznyćh.  

153. Jako radća prawny proszę przedstawić  klientowi problematykę ćzasu trwania autorskićh 

praw majątkowyćh.  

154. Jako radća prawny proszę przedstawić  klientowi problematykę praw autorskićh do 

programo w komputerowyćh. 

155. Proszę omo wić  obowiązki usługodawćy, związane ze s wiadćzeniem usług drogą 

elektronićzną. 

156. Proszę omo wić  przesłanki wyłąćzenia odpowiedzialnos ći usługodawćy z tytułu 

s wiadćzenia usług drogą elektronićzną w zakresie przećhowywania danyćh  

o ćharakterze bezprawnym. 

157. Proszę wskazać , jakie - według ustawy o s wiadćzeniu usług drogą elektronićzną - dane 

osobowe usługobiorćy, niezbędne do nawiązania, ukształtowania tres ći, zmiany lub 

rozwiązania stosunku prawnego, moz e przetwarzać  usługodawća. 

158. Proszę omo wić  wymogi dotyćząće regulaminu s wiadćzenia usług drogą elektronićzną,  

w tym jego niezbędne elementy. 

159. Proszę omo wić  pojęćie „informaćji handlowej” według ustawy o s wiadćzeniu usług drogą 

elektronićzną. 

160. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi zasady przetwarzania danyćh po 

zrealizowania usługi s wiadćzonej drogą elektronićzną. 

161. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi przesłanki odmowy s wiadćzenia usług drogą 

elektronićzną.  

162. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi zasady odpowiedzialnos ći karnej za 

naruszenie przepiso w ustawy o s wiadćzeniu usług drogą elektronićzną.  

163. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi, na ćzym polega s wiadćzenie usługi drogą 

elektronićzną w rozumieniu ustawy o s wiadćzeniu usług drogą elektronićzną. 

164. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi pojęćie „niedozwolonego korzystania” oraz 

uprawnienia i obowiązki usługodawćy z tym związane, według ustawy o s wiadćzeniu 

usług drogą elektronićzną. 

165. Proszę okres lić  materialny zakres zastosowania RODO. Proszę wskazać  przypadki 

przetwarzania danyćh osobowyćh, do kto ryćh RODO nie ma zastosowania. 

166. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi, w jaki sposo b definiowana jest „zgoda” na 

przetwarzanie danyćh osobowyćh w RODO oraz wyjas nić , na ćzym polega moz liwos ć  

wyraz enia zgody poprzez zaznaćzenie tzw. „okienka wyboru”.   

167. Proszę omo wić  podstawy przetwarzania danyćh osobowyćh, z wyłąćzeniem podstaw 

przetwarzania szćzego lnyćh kategorii danyćh.  

168. Proszę omo wić  pojęćie „szćzego lnyćh kategorii danyćh osobowyćh” w s wietle RODO. Czy 

w przypadku, gdy osoba, kto rej dane dotyćzą, wyrazi zgodę na przetwarzanie np. danyćh 

genetyćznyćh, mogą być  one przetwarzane, a jes li tak, to na jakićh zasadaćh. 

169. Proszę udzielić  administratorowi danyćh osobowyćh porady prawnej dotyćząćej tego, 

jakićh informaćji musi udzielić  on osobie, od kto rej zbiera jej dane osobowe i w jaki sposo b 

powinien to zrobić . 

170. Jako radća prawny proszę udzielić  klientowi porady prawnej okres lająćej sposo b 

postępowania administratora, planująćego przetwarzanie danyćh osobowyćh w ćelu 

innym, niz  ćel w kto rym dane zostały zebrane.   



171. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi, na ćzym polega wynikająće z RODO „prawo 

do byćia zapomnianym”. Czy ze względu na interes publićzny w dziedzinie zdrowia 

publićznego administrator moz e odmo wić  usunięćia danyćh osobowyćh? 

172. Proszę omo wić  zasady korzystania przez osobę, kto rej dane osobowe są przetwarzane,  

z przysługująćego jej - na moćy RODO - prawa do sprzećiwu. Proszę wyjas nić , jaki będzie 

skutek wniesienia sprzećiwu wobeć przetwarzania danyćh do ćelo w marketingu 

bezpos redniego przez osobę, kto rej dane dotyćzą.  

173. Proszę omo wić  – uregulowaną w RODO – problematykę rejestrowania ćzynnos ći 

przetwarzania danyćh osobowyćh, w tym wskazać  podmiot zobowiązany do prowadzenia 

rejestru oraz niezbędne informaćje, kto ry rejestr ten musi zawierać .  

174. Proszę omo wić  wymagania RODO, dotyćząće zgłaszania przypadko w naruszenia oćhrony 

danyćh osobowyćh. Czy administrator ma obowiązek dokumentować  przypadki 

naruszenia oćhrony danyćh osobowyćh, a jez eli tak, to w jakim ćelu? 

175. Proszę wskazać  przypadki, w kto ryćh - wedle RODO - administrator ma obowiązek 

poinformowania osoby, kto rej dane dotyćzą, o naruszeniu oćhrony danyćh osobowyćh. Czy 

w przypadku, kiedy zawiadomienie osoby, kto rej dane dotyćzą, o naruszeniu oćhrony 

danyćh osobowyćh, będzie powodowało koniećznos ć  niewspo łmiernie duz ego wysiłku, 

administrator ma obowiązek zawiadomienia jej, ćzy tez  moz e skorzystać  z innyćh form 

komunikaćji.    

176. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej, ćzym ro z ni się status oraz zadania 

Inspektora Danyćh Osobowyćh, o kto rym mowa w RODO od statusu i zadan  - aktualnie 

zatrudnionego przez klienta - Administratora Bezpiećzen stwa Informaćji (ABI). 

177. Proszę omo wić  wskazane w RODO zasady wnoszenia skargi do organu nadzorćzego,  

a w szćzego lnos ći wskazać , komu i w jakićh sytuaćjaćh przyznana została moz liwos ć  jej 

wnoszenia.  

178. Proszę omo wić  na jakićh zasadaćh i komu w s wietle RODO przysługuje oćhrona prawna 

przed sądem przećiwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzająćemu. Proszę 

omo wić  kwestię włas ćiwos ći miejsćowej sądu w przypadku, gdy administrator lub 

podmiot przetwarzająćy są podmiotami publićznymi pan stwa ćzłonkowskiego  

i wykonują swoje uprawnienia publićzne.  

179. Proszę udzielić  klientom, tj. administratorowi oraz podmiotowi przetwarzająćemu dane 

osobowe, informaćji prawnej dotyćząćej zasad ićh odpowiedzialnos ći ćywilnoprawnej na 

grunćie RODO.  

180. Jak radća prawny proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej dotyćząćej warunko w  

i zasad nakładania pienięz nyćh kar administraćyjnyćh z tytułu naruszenia przepiso w 

RODO.  

181. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi, w jakićh sytuaćjaćh i w jaki sposo b moz e 

skorzystać  z prawa do przenoszenia danyćh osobowyćh.  

182. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi, na ćzym polega powierzenie przetwarzania 

danyćh osobowyćh, w tym omo wić  podstawy powierzenia przetwarzania, tres ć  umowy  

o powierzenie przetwarzania danyćh osobowyćh oraz zasady dalszego podpowierzenia 

danyćh osobowyćh.  

183. Proszę omo wić , z jakićh rejestro w składa się Krajowy Rejestr Sądowy oraz  wskazać  ogo lne 

przesłanki, terminy powstania obowiązku zgłoszenia do KRS i uzyskania wpisu  

w Rejestrze. Proszę podać  przykładowe zdarzenia prawne, determinująće powstanie 

obowiązku rejestrowego. 

184. Proszę wymienić  rodzaje (typy) podmioto w, na kto re przepisy ustaw nakładają obowiązek 



uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, z uwzględnieniem poszćzego lnyćh 

rejestro w.   

185. Proszę omo wić  zasadnićze funkćje Centralnej Informaćji Krajowego Rejestru Sądowego 

oraz zasady udostępniania danyćh oraz akt rejestrowyćh podmioto w wpisanyćh do 

Krajowego Rejestru Sądowego (jawnos ć  rejestro w, ewentualne ogranićzenia jawnos ći). 

186. Proszę przedstawić  klientowi przebieg postępowania w sprawaćh z wniosku o wpis do 

rejestru przedsiębiorćo w Krajowego Rejestru Sądowego, w tym formalne wymogi 

wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz konsekwenćje ićh niedoćhowania.  

187. Proszę udzielić  klientowi porady prawnej, dotyćząćej moz liwos ći podniesienia przez 

podmiot wpisany do KRS zarzutu nieprawdziwos ći wpisanyćh w nim danyćh. 

188.    Proszę omo wić  s rodki stosowane przez sąd rejestrowy i tryb postępowania w razie 

stwierdzenia, z e wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, kto ryćh złoz enie jest 

obowiązkowe, nie zostały złoz one pomimo upływu terminu. Powyz sze zagadnienie proszę 

omo wić  na przykładzie sytuaćji, kiedy spo łka zmieniła adres, ale nie złoz yła wniosku  

o wpis zmian do KRS, a sąd rejestrowy dowiedział się o zmianie adresu z innego z ro dła  

(z pisma wspo lnika). 

189.    Proszę omo wić  zasady postępowania przymuszająćego prowadzonego przez sąd 

rejestrowy z urzędu, na przykładzie sytuaćji, gdy były wspo lnik spo łki z o.o., kto ry zbył 

swoje udziały, zawiadomił pisemnie sąd rejestrowy o tym, z e spo łka nie wykonała 

obowiązku złoz enia wniosku o wpis zmian w zakresie wspo lniko w. 

190.    Proszę wymienić , jakie dane informaćyjne podmioty wpisane do KRS obowiązane są 

umieszćzać  w os wiadćzeniaćh i pismaćh. Proszę omo wić  skutki ućhybienia temu 

obowiązkowi. 

191. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi, w jakićh sytuaćjaćh dla podmiotu wpisanego 

do KRS moz e być  ustanowiony tzw. kurator rejestrowy oraz jakie są jego kompetenćje  

i zasady działania. 

192. Proszę omo wić  domniemania związane z wpisami w KRS oraz ićh konsekwenćje dla 

podmiotu rejestrowego i oso b trzećićh.  

193. Proszę omo wić  podstawy wpiso w do Rejestru dłuz niko w niewypłaćalnyćh oraz wskazać  

przypadki wpisu z urzędu i na wniosek - w s wietle ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

194. Proszę wskazać  dane zamieszćzane w Rejestrze dłuz niko w niewypłaćalnyćh oraz 

podstawy wykres lenia wpiso w z Rejestru dłuz niko w niewypłaćalnyćh w s wietle ustawy  

o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

195. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi, w jakićh sąd rejestrowy moz e z urzędu 

wykres lić  przedsiębiorćę z rejestru przedsiębiorćo w. 

196. Proszę wyjas nić  pojęćie działalnos ći gospodarćzej w rozumieniu ustawy o swobodzie 

działalnos ći gospodarćzej oraz wskazać  przesłanki, kto re łąćznie muszą być  spełnione, aby 

daną działalnos ć  uznać  za działalnos ć  gospodarćzą.  

197. Proszę omo wić  pojęćie przedsiębiorćy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalnos ći 

gospodarćzej. Proszę podać  przykłady jednostek organizaćyjnyćh niebędąćyćh osobami 

prawnymi, kto re są przedsiębiorćami. 

198. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi zasady podejmowania i wykonywania 

działalnos ći gospodarćzej na terytorium Rzećzypospolitej Polskiej przez osoby 

zagranićzne - w s wietle ustawy o swobodzie działalnos ći gospodarćzej. 

199. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi, na ćzym polega instytućja zawieszenia 

działalnos ći gospodarćzej w s wietle ustawy o swobodzie działalnos ći gospodarćzej. 



200. Proszę omo wić  instytućję pojedynćzego punktu kontaktowego w rozumieniu ustawy 

o swobodzie działalnos ći gospodarćzej. 

201. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi zasady uzyskiwania pisemnyćh interpretaćji 

oraz skutko w prawnyćh ićh uzyskania - w s wietle ustawy o swobodzie działalnos ći 

gospodarćzej. 

202. Proszę wskazać  i omo wić  z ądania (opro ćz danyćh podlegająćyćh wpisowi), kto re są 

integralną  ćzęs ćią  wniosku o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidenćji i Informaćji 

o Działalnos ći Gospodarćzej, a takz e proćedurę wpisu.  

203. Proszę omo wić  proćedurę usuwania wpiso w z Centralnej Ewidenćji i Informaćji 

o Działalnos ći Gospodarćzej - w s wietle ustawy o swobodzie działalnos ći gospodarćzej. 

204. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi zasady udostępniania przez Centralną 

Ewidenćję i Informaćję o Działalnos ći Gospodarćzej danyćh i informaćji w niej zawartyćh. 

205. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi instytućję „konćesji” i konćesjonowanej 

działalnos ći gospodarćzej - w s wietle ustawy o swobodzie działalnos ći gospodarćzej.  

206. Proszę omo wić  pojęćie działalnos ći regulowanej, w rozumieniu ustawy o swobodzie 

działalnos ći gospodarćzej. Proszę wyjas nić , ćzy wykonywanie zawodu radćy prawnego 

jest wykonywaniem takiej działalnos ći regulowanej. 

207. Proszę przedstawić  klientowi kryteria odro z niająće konćesję od zezwolenia - w s wietle 

ustawy o swobodzie działalnos ći gospodarćzej. 

208. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi pojęćia „mikroprzedsiębiorćy, „małego 

przedsiębiorćy”, „s redniego przedsiębiorćy” oraz wskazać  okres lony ustawą o swobodzie 

działalnos ći gospodarćzej sposo b ustalania s rednioroćznego zatrudnienia.  

209. Proszę wyjas nić  klientowi, będąćemu przedsiębiorą, zasady kontroli działalnos ći 

gospodarćzej przedsiębiorćy - w s wietle ustawy o swobodzie działalnos ći gospodarćzej. 

Proszę oćenić  następująćy stan faktyćzny i udzielić  przedsiębiorćy porady prawnej: 

Przedsiębiorća w dniu 01.08.2017r. odebrał zawiadomienie o zamiarze wszćzęćia kontroli 

przez Pan stwową Inspekćję Praćy, w kto rym jako zakres przedmiotowy kontroli wskazano 

przestrzeganie przez praćodawćę przepiso w w zakresie urlopo w praćownićzyćh, ćzasu 

praćy i wypłat wynagrodzenia. W dniu 18.09.2017r. w siedzibie przedsiębiorćy pojawił się 

Inspektor Praćy i - bez okazania upowaz nienia do przeprowadzenia kontroli - zaz ądał 

wydania akt osobowyćh 10 praćowniko w. W związku z nieobećnos ćią przedsiębiorćy  

w siedzibie firmy i brakiem dostępu do akt Inspektor Praćy ustalił z sekretarką firmy, iz  

podejmie kontrolę w dniu 20.09.2017r. W dniu 19.09.2017r. przedsiębiorća udał się po 

poradę prawną do radćy prawnego, gdyz  nie wie, jak powinien postąpić , gdy w dniu 

20.09.2017r. pojawi się w jego firmie Inspektor Praćy. Przedsiębiorća ma tez  wątpliwos ć , 

ćzy kontrola PIP jest zgodna z prawem, bowiem w styćzniu 2017r. przedsiębiorća 

przećhodził juz  tygodniową kontrolę PIP ćo do tego samego zakresu i nie stwierdzono 

z adnyćh nieprawidłowos ći. Nadto od dnia 15.09.2017r. trwa nieprzerwanie  

u przedsiębiorćy kontrola ZUS. 

210. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi zasady zakładania i funkćjonowanie 

oddziało w i przedstawićielstw przedsiębiorćo w zagranićznyćh - w s wietle ustawy 

o swobodzie działalnos ći gospodarćzej. 

211. Proszę omo wić  zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o zwalćzaniu nieućzćiwej 

konkurenćji. Proszę wskazać , ćzy ustawa ma zastosowanie do związko w przedsiębiorćo w. 

Proszę wymienić  ćo najmniej pięć  stypizowanyćh ćzyno w nieućzćiwej konkurenćji. 

212. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi, na ćzym polega ćzyn nieućzćiwej 

konkurenćji oraz podać  przykłady zaćhowan , kto re – jako naruszenie dobryćh obyćzajo w, 



a nie naruszenie przepiso w prawa – są ćzynami/ćzynem nieućzćiwej konkurenćji.  

213. Proszę omo wić  zagadnienie „oznaćzenia przedsiębiorstwa” w konteks ćie ćzyno w 

nieućzćiwej konkurenćji. Czy istnieje s rodek prawny pozwalająćy na sądowe 

wprowadzenie zmian do oznaćzenia przedsiębiorstwa? Jakie z ądanie pozwu 

zaproponowałby Pan/Pani w takiej sytuaćji? 

214. Proszę omo wić  tajemnićę   przedsiębiorstwa i jej oćhronę na grunćie ustawy o zwalćzaniu 

nieućzćiwej konkurenćji. Proszę podać  przykłady tajemnićy przedsiębiorstwa  

w odniesieniu do rynku produkto w lećznićzyćh, usług prawnyćh, usług przewozowyćh. 

215. Proszę omo wić  skutki prawne rozpowszećhniania nieprawdziwyćh lub wprowadzająćyćh 

w błąd wiadomos ći o przedsiębiorćy lub przedsiębiorstwie w konteks ćie ustawy  

o zwalćzaniu nieućzćiwej konkurenćji.  

216. Proszę omo wić  ćzyn nieućzćiwej konkurenćji polegająćy na utrudnianiu dostępu do rynku 

innym przedsiębiorćom. Proszę wskazać , ćzy – a jes li tak, to w oparćiu o jaką kwalifikaćję 

(tzn. jako naduz yćie pozyćji dominująćej lub niedozwolone porozumienie 

antykonkurenćyjne) – takie działanie moz e być  przedmiotem zawiadomienia do UOKIK.  

217. Proszę omo wić  ćzyny nieućzćiwej konkurenćji w zakresie reklamy oraz podać  ćo najmniej 

ićh trzy przykłady. Proszę ponadto wskazać  ćećhy reklamy poro wnawćzej. 

218. Proszę omo wić  sprzedaz  połąćzoną z przyznaniem premii oraz sprzedaz  lawinową - jako 

ćzyny nieućzćiwej konkurenćji w rozumieniu ustawy o zwalćzaniu nieućzćiwej 

konkurenćji. Czy premie połąćzone ze sprzedaz ą są dozwolone, a jes li tak, to kiedy?  

219. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi zasady odpowiedzialnos ći ćywilnoprawnej 

za ćzyny nieućzćiwej konkurenćji - w s wietle ustawy o zwalćzaniu nieućzćiwej 

konkurenćji, w tym wskazać  termin przedawnienia roszćzen  z tego tytułu. Proszę 

zaproponować  tres ć  z ądania pozwu, kto rego ćelem jest uzyskanie od pozwanego 

os wiadćzenia o odpowiedniej tres ći i formie, w sytuaćji popełnienia na szkodę klienta 

ćzynu nieućzćiwej konkurenćji w postaći rozpowszećhniania nieprawdziwyćh informaćji 

o przedsiębiorstwie Klienta. 

220. Proszę sćharakteryzować  ćzyny nieućzćiwej konkurenćji podlegająće odpowiedzialnos ći 

karnej na podstawie ustawy o zwalćzaniu nieućzćiwej konkurenćji,  

a takz e wskazać  rodzaje sankćji przewidzianyćh w tym zakresie. 

221. Na ćzym polega oćhrona towaru lub usługi ze względu na poćhodzenie z okres lonego 

regionu lub miejsća? Proszę udzielić  porady prawnej przedsiębiorćy A w następująćym 

stanie faktyćznym: „Przedsiębiorća A wprowadza do obrotu na terytorium Polski towar 

ćhroniony ze względu na poćhodzenie we Franćji. Po kilku lataćh obećnos ći na rynku 

przedsiębiorća A uzyskuje wiedzę, z e konkurent przedsiębiorća B ro wniez  wprowadza 

podobny towar wykorzystująć ćhronione oznaćzenia produktu. Po sprawdzeniu okazuje 

się, z e towar jest polską podro bką towaru franćuskiego, a franćuski produćent nie zezwolił 

przedsiębiorćy B na sprzedaz  produktu oryginalnego w Polsće.”. 

222. Proszę omo wić  ćzyny nieućzćiwej konkurenćji, kto re mogą być  dokonane przez 

wierzyćiela i biuro informaćji gospodarćzej w związku z przekazaniem informaćji 

gospodarćzej do biura informaćji gospodarćzej na grunćie ustawy z dnia 9 kwietnia  

2010 r. o udostępnianiu informaćji gospodarćzyćh i wymianie danyćh gospodarćzyćh. 

223. Proszę omo wić  pojęćie dostaw oraz usług robo t budowlanyćh, o kto ryćh mowa w ustawie 

Prawo zamo wien  publićznyćh oraz podać  przykłady obrazująće wymienione kategorie 

przedmioto w zamo wienia publićznego.  

224. Proszę omo wić  pojęćie ćyklu z yćia, o kto rym mowa w ustawie Prawo zamo wien  

publićznyćh. 



225. Proszę podać  okres związania wykonawćy złoz oną przez niego ofertą oraz moz liwos ći 

i zasady przedłuz enia tego okresu, zgodnie z ustawą Prawo zamo wien  publićznyćh. Jez eli 

termin składania ofert wyznaćzono na dzien  1 marća, to kiedy on upłynie, w sytuaćji gdy 

Zamawiająćy ustalił w SIWZ termin związania ofertą na 60 dni, a tym samym - do kiedy 

powinna być  waz na gwaranćja bankowa stanowiąća wadium w tym postępowaniu?  

226. Proszę wymienić  i omo wić  pozytywne przesłanki stosowania ustawy Prawo zamo wien  

publićznyćh. W jakim zakresie ustawa Prawo zamo wien  publićznyćh znajduje 

zastosowanie do usług społećznyćh. Proszę podać  przykład takićh usług. 

227. Proszę wymienić  i omo wić  negatywne przesłanki stosowania ustawy Prawo zamo wien  

publićznyćh. Proszę wskazać , ćzy gmina X będzie zobowiązana do zastosowania ustawy 

Prawo zamo wien  publićznyćh, jez eli przedmiotem zamo wienia będzie najem lokalu 

mająćego stanowić  siedzibę urzędu gminy. Czy umowa moz e być  zawarta na ćzas 

nieokres lony?  

228. Proszę omo wić  zasady udzielania zamo wien  publićznyćh oraz wskazać  rozwinięćie tyćh 

zasad na podstawie przetargu nieogranićzonego.  

229. Czy jest dopuszćzalne, a jes li tak, to w jakim przypadku, aby zamawiająćy w postępowaniu 

o udzielenie zamo wienia publićznego komunikował się z wykonawćą wyłąćznie za 

pomoćą s rodko w komunikaćji elektronićznej? 

230. Proszę podać  zasady publikaćji ogłoszen , o kto ryćh mowa w ustawie Prawo zamo wien  

publićznyćh oraz tryb ićh ewentualnej modyfikaćji w zalez nos ći od trybu i wartos ći 

zamo wienia. Proszę wymienić  rodzaje ogłoszen  regulowanyćh Prawem zamo wien  

publićznyćh. 

231. Proszę wskazać , w jakićh przypadkaćh oferta wykonawćy moz e zostać  zmieniona przez 

samego wykonawćę, a kiedy moz e zostać  poprawiona przez zamawiająćego. Proszę 

udzielić  zamawiająćemu porady prawnej ćo do dalszego postępowania w następująćym 

stanie faktyćznym: „Dnia 1 kwietnia 2016 roku upływał termin składania ofert. W tym 

samym dniu dokonano otwarćia ofert. Wykonawća złoz ył u zamawiająćego ofertę 

30 marća 2016 roku. Jednoćzes nie wysłał za pos rednićtwem poćzty pismo do 

zamawiająćego, informująć, z e ćofa ofertę. Pismo doszło do zamawiająćego w dniu 

2 kwietnia 2016 r.”. 

232. Proszę omo wić  sytuaćje, kiedy - zgodnie z ustawą Prawo zamo wien  publićznyćh -

wykonawćo w wyklućza się z postępowania o udzielenie zamo wienia.  

233. Proszę omo wić  trzy fakultatywne przesłanki wyklućzenia wykonawćy z postępowania 

oraz wyjas nić  proćedurę tzw. Samooćzyszćzenia, uregulowaną w art. 24 ust. 8 ustawy 

Prawo zamo wien  publićznyćh. 

234. Jednolity Europejski Dokument Zamo wienia (JEDZ) – w jakićh sytuaćjaćh, zgodnie 

z ustawą Prawo zamo wien  publićznyćh, wykonawća ma obowiązek złoz yć  ten dokument. 

Proszę wskazać  termin złoz enia tego dokumentu oraz ćel jego składania. Proszę wyjas nić , 

jakie ćzynnos ći powinien wykonać  zamawiająćy, gdy stwierdzi, z e JEDZ nie został złoz ony 

zgodnie z ustawą Prawo zamo wien  publićznyćh lub zawiera błędy.  

235. W jaki sposo b, zgodnie z ustawą Prawo zamo wien  publićznyćh, zamawiająćy dokonuje 

opisu przedmiotu zamo wienia? Czy opis przedmiotu zamo wienia, kto rego przedmiotem 

jest komputer dla obsługi biurowej zamawiająćego, moz e brzmieć  następująćo – 

"przedmiotem zamo wienia jest zakup komputera HP"?  

236. Kiedy stosownie do ustawy Prawo zamo wien  publićznyćh zamawiająćy moz e 

przeprowadzić  dialog tećhnićzny i aukćję elektronićzną. Czy dialog tećhnićznyćh i aukćja 

elektronićzna to tryby udzielenia zamo wienia?  



237. Proszę, na podstawie ustawy Prawo zamo wien  publićznyćh, omo wić  sposo b ustalania 

wartos ći zamo wienia i znaćzenie wartos ći zamo wienia w zakresie wyboru trybu, sposobu 

publikaćji ogłoszen , terminu związania ofertą oraz termino w zastosowania s rodko w 

oćhrony prawnej. Jak oblićzyć  wartos ć  zamo wienia, gdy przedmiotem zamo wienia jest 

udzielenie gminie X kredytu, przy uwzględnieniu, z e: okres kredytowania wynosi 4 lata, 

kwota kredytu w granićaćh upowaz nien  zawartyćh w ućhwale budz etowej, kiedy kwota 

kredytu wynosi 20 mln, a zamawiająćy na pewno wykorzysta pierwszą transzę 

w wysokos ći 5 mln zł? 

238. Tres ć  spećyfikaćji istotnyćh warunko w zamo wienia, o kto rej mowa w ustawie Prawo 

zamo wien  publićznyćh i jej funkćja w udzieleniu zamo wienia publićznego.  

239. Na jakićh zasadaćh, okres lonyćh w ustawie Prawo zamo wien  publićznyćh, wykonawća 

moz e powierzyć  wykonanie ćzęs ći zamo wienia podwykonawćy? 

240. Proszę omo wić  przetarg nieogranićzony jako tryb udzielania zamo wien  publićznyćh na 

podstawie ustawy Prawo zamo wien  publićznyćh.  Czy dopuszćzalne jest w tym trybie 

dokonanie wyboru radćy prawnego, z kto rym zostanie zawarta umowa ćywilnoprawna  

o s wiadćzeniu biez ąćej obsługi prawnej na rok. Łąćzne wynagrodzenie okres lone  

w umowie przekroćzy ro wnowartos ć  30 tys. euro. 

241. Proszę wyjas nić  klientowi, kiedy moz e zastosować  tryb partnerstwa innowaćyjnego, 

o kto rym mowa w ustawie Prawo zamo wien  publićznyćh. 

242. Proszę sćharakteryzować  tzw. proćedurę odwro ćoną (art. 24aa Prawa zamo wien  

publićznyćh). Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi, kiedy proćedura ta moz e być  

zastosowana. 

243. Proszę omo wić  przetarg ogranićzony jako tryb udzielania zamo wien  publićznyćh na 

podstawie ustawy Prawo zamo wien  publićznyćh. Czy dopuszćzalne jest udzielenie 

zamo wienia w trybie przetargu ogranićzonego na dostawę energii elektryćznej?  

244. Proszę omo wić  ro z niće między negoćjaćjami z ogłoszeniem, a dialogiem konkurenćyjnym 

w s wietle w ustawy Prawo zamo wien  publićznyćh. Czy dopuszćzalne byłoby udzielenie 

zamo wienia w trybie negoćjaćji z ogłoszeniem (wartos ć  zamo wienia powyz ej tzw. progo w 

unijnyćh), gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie dialogu 

konkurenćyjnego wszystkie oferty odrzućono z powodu raz ąćo niskiej ćeny, 

a zamawiająćy w nowym postępowaniu nie zmienił pierwotnyćh warunko w zamo wienia 

w sposo b istotny? 

245. Kiedy - w trybie ustawy Prawo zamo wien  publićznyćh - moz na zastosować  negoćjaćje 

z ogłoszeniem, a kiedy negoćjaćje bez ogłoszenia? Czy dopuszćzalne byłoby udzielenie 

zamo wienia w trybie negoćjaćji bez ogłoszenia (wartos ć  zamo wienia powyz ej tzw. progo w 

unijnyćh), gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu 

ogranićzonego wszystkie oferty odrzućono z powodu raz ąćo niskiej ćeny, a zamawiająćy 

w nowym postępowaniu nie zmienił pierwotnyćh warunko w zamo wienia w sposo b 

istotny? 

246. Proszę omo wić  moz liwos ći zastosowania zamo wienia z wolnej ręki, o kto rym mowa 

w ustawie Prawo zamo wien  publićznyćh. Proszę podać  przykłady zamo wien  (stano w 

faktyćznyćh), kto re uzasadniałyby zastosowanie tego trybu.  

247. Instytućja wadium w s wietle w ustawy Prawo zamo wien  publićznyćh. Czy zamawiająćy 

uprawniony jest, aby wymagać  w SIWZ od wykonawćo w wniesienia wadium w formie 

gwaranćji bankowej lub ubezpiećzeniowej? Proszę oćenić  sytuaćję: zamawiająćy 

wyklućzył z postępowania wykonawćę, kto ry nie wnio sł wadium. Czy postąpił 

prawidłowo? 



248. Proszę omo wić  przesłanki odrzućenia oferty na podstawie ustawy Prawo zamo wien  

publićznyćh.  

249. Proszę omo wić  tryb postępowania zamawiająćego w przypadku stwierdzenia 

podejrzenia, z e oferta zawiera raz ąćo niską ćenę w stosunku do przedmiotu zamo wienia. 

Proszę wskazać  rozłoz enie ćięz aru dowodu oraz konsekwenćje stwierdzenia raz ąćo 

niskiej ćeny. 

250. Proszę omo wić  obligatoryjne i fakultatywne przesłanki uniewaz nienia przez 

zamawiająćego postępowania o udzielenia zamo wienia publićznego.  Czy w przypadku 

podzielenia zamo wienia na ćzęs ći zamawiająćy zobowiązany jest uniewaz nić  

postępowanie na wszystkie ćzęs ći? 

251. Konkurs w s wietle ustawy Prawo zamo wien  publićznyćh. Proszę podać  przykłady, kiedy 

zastosowanie konkursu jest dopuszćzalne. Czy moz na przeprowadzić  konkurs, kto rego 

przedmiotem będzie zaprojektowanie stroju słuz bowego dla praćowniko w urzędu gminy?  

252. Jawnos ć  dokumento w oraz zasady udostępniania umo w w s wietle ustawy Prawo 

zamo wien  publićznyćh. Co powinien zrobić  zamawiająćy, gdy termin składania ofert 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ogranićzonego upływa 10 maja 2015, 

a 5 maja 2015 jeden z wykonawćo w zawnioskował o podanie wartos ći szaćunkowej 

zamo wienia? 

253. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi problematykę uniewaz niania umo w 

o zamo wienie publićzne w trybie ustawy Prawo zamo wien  publićznyćh. 

254. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi, w jakićh przypadkaćh moz liwa jest zmiana 

umowy o zamo wienie publićzne, a kiedy moz liwe jest odstąpienie od umowy w trybie 

ustawy Prawo zamo wien  publićznyćh. 

255. Zabezpiećzenie nalez ytego wykonania umowy w s wietle ustawy Prawo zamo wien  

publićznyćh. Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogranićzonego na 

dostawę samoćhodo w słuz bowyćh o wartos ći zamo wienia 1 mln zł postanowienie SIWZ 

ustalająće, iz  zabezpiećzenie nalez ytego wykonania umowy wynosi 100 tys. zł jest 

prawidłowe? Czy w przypadku wzrostu wynagrodzenia umownego zwiększeniu podlega 

takz e kwota zabezpiećzenia nalez ytego wykonania umowy? 

256. Jakie podmioty mogą korzystać  ze s rodko w oćhrony prawnej przewidzianyćh w ustawie 

Prawo zamo wien  publićznyćh? Proszę omo wić  przesłanki, tryb i terminy wnoszenia 

odwołania w s wietle ustawy Prawo zamo wien  publićznyćh. Proszę oćenić , ćzy uprawnione 

jest wniesienie odwołania w postępowaniu o wartos ći niz szej od ro wnowartos ći 30 tys. 

Euro. 

257. Jako radća prawny proszę wyjas nić  klientowi tryb postępowania przed Krajową Izbę 

Odwoławćzą oraz rozstrzygnięćia, jakie mogą zapas ć  w wyniku rozpatrzenia odwołania. 

W szćzego lnos ći proszę wyjas nić , kto moz e ućzestnićzyć  w postępowaniu odwoławćzym, 

kto moz e wnies ć  sprzećiw, kto opozyćję i w jakim terminie.  

258. Skarga do sądu w s wietle ustawy Prawo zamo wien  publićznyćh (terminy, podmioty 

uprawnione do wniesienia skargi, wysokos ć  opłaty sądowej). Proszę przedstawić  opinię 

prawną, zmierzająćą do udzielenia odpowiedzi na pytanie, ćzy zamawiająćy był 

uprawniony do zawarćia umowy w następująćym stanie faktyćznym: „Zamawiająćy 

niezwłoćznie po wydaniu przez Krajową Izbę Odwoławćzą wyroku oddalająćego 

odwołanie dotyćząće prawidłowos ći wyboru oferty najkorzystniejszej zawarł umowę 

z wybranym wykonawćą. Odwołująćy wnio sł skargę na orzećzenie KIO.” 

 


