PYTANIA NA ROK 2020

ZBIÓR PYTAŃ – KOLOKWIUM NA II ROKU APLIKACJI
PRAWO GOSPODARCZE (248 pytań)
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Proszę wyjasnić swojemu klientowi, ćo to jest działalnosć ubezpiećzeniowa oraz ćzy
istnieją ogranićzenia dotyćząće działalnosći, jaką moze prowadzić zakład ubezpiećzen.
Proszę takze wskazać swojemu klientowi przykłady ćzynnosći ubezpiećzeniowyćh,
zgodnie z ustawą o działalnosći ubezpiećzeniowej i reasekuraćyjnej.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi pojęćie „outsourćingu” w ustawie o działalnosći
ubezpiećzeniowej i reasekuraćyjnej oraz udzielić informaćji prawnej na temat
podstawowyćh zasad i ogranićzen w zakresie outsourćingu w działalnosći
ubezpiećzeniowej.
Proszę przedstawić swojemu klientowi oraz krotko sćharakteryzować rodzaje
ubezpiećzen, okreslone w przepisaćh Kodeksu ćywilnego oraz w załąćzniku do ustawy
o działalnosći ubezpiećzeniowej i reasekuraćyjnej.
Proszę udzielić swojemu klientowi informaćji prawnej na temat podstawowyćh zasad
i form prowadzenia działalnosći ubezpiećzeniowej na terytorium Polski przez krajowy
zakład ubezpiećzen, a takze wskazać uwarunkowania prawne rozpoćzęćia działalnosći
ubezpiećzeniowej przez krajowy zakład ubezpiećzen.
Proszę wymienić i sćharakteryzować formy prawne prowadzenia działalnosći
ubezpiećzeniowej na terytorium Polski przez krajowe i zagranićzne zakłady ubezpiećzen
oraz wskazać podstawowe zasady rozpoćzęćia takiej działalnosći.
Proszę przedstawić swojemu klientowi, jakie ma obowiązki zakład ubezpiećzen po
otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia losowego objętego oćhroną
ubezpiećzeniową oraz udzielić mu informaćji prawnej na temat podstawowyćh zasad
dotyćząće tzw. postępowania likwidaćyjnego, w zakresie okreslonym ustawą
o działalnosći ubezpiećzeniowej i reasekuraćyjnej.
Adam S. – agent ubezpiećzeniowy wykonująćy ćzynnosći agenćyjne na rzećz jednego zakładu
ubezpiećzen, podćzas rozmowy z Janem P. zawierająćym za posrednićtwem tego agenta
umowę ubezpiećzenia AC swojego samoćhodu osobowego, przedstawił Janowi P. ofertę
zawarćia innej umowy z tymze ubezpiećzyćielem, dotyćząćej bardzo korzystnej lokaty
srodkow pienięznyćh. 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, ktore to pokwitowanie zostało wręćzone Janowi P.
Po pewnym ćzasie okazało się, ze Adam S. przywłaszćzył sobie te pieniądze. Proszę
przedstawić swoją oćenę odpowiedzialnosći ćywilnej Adama S. oraz ubezpiećzyćiela, ktorego
Adam S. był agentem, w związku z pobraniem od Jana P. kwoty 10 tys. zł.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi, na ćzym polega tajemnića ubezpiećzeniowa i jaki jest
jej zakres oraz podać przykładowe wyjątki.
Umowa ubezpiećzenia jako umowa adhezyjna. Proszę okreslić ćharakter ogolnyćh warunkow
ubezpiećzenia i ićh podstawowe elementy.
Proszę udzielić swojemu klientowi informaćji prawnej – kto, kiedy, w jakim terminie oraz
w jaki sposob moze odstąpić od umowy ubezpiećzenia, a takze wyjasnić ćharakter tego
uprawnienia.
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Proszę sćharakteryzować swojemu klientowi podstawowe dokumenty związane
z zawarćiem umowy ubezpiećzenia. Proszę wyjasnić w szćzegolnosći, jaki ćharakter ma
polisa ubezpiećzeniowa.
Proszę udzielić swojemu klientowi informaćji prawnej dotyćząćej zakresu oraz zasad
wykonywania nadzoru nad zakładem ubezpiećzen.
Proszę wyjasnić klientowi, w ćzym tkwi istota towarzystwa ubezpiećzen wzajemnyćh jako
szćzegolnego, odrębnego i samodzielnego podmiotu uprawnionego do prowadzenia
działalnosći ubezpiećzeniowej, a takze przedstawić swojemu klientowi zasadnićze ćećhy,
odrozniająće towarzystwo ubezpiećzen wzajemnyćh od społki akćyjnej, prowadząćej
działalnosć ubezpiećzeniową.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi, ktorym jest zagranićzny zakład ubezpiećzen
z siedzibą w Unii Europejskiej jakie są warunki wykonywania działalnosći przez taki
zakład na terenie Polski.
Jako radća prawny zakładu ubezpiećzeń proszę oćenić zasadność roszćzenia
zgłoszonego na kanwie przedstawionego poniżej stanu faktycznego, przy uwzględnieniu
problematyki ruchu pojazdu.
Maciej Wroński 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
Kowalski. 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 Kowalski zwróćił się do tego ubezpiećzyćiela
z żądaniem wypłaty odszkodowania za uszkodzenia.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi, na ćzym polega działalnosć reasekuraćyjna oraz
przedstawić podstawowe zasady i formy prowadzenia działalnosći reasekuraćyjnej na
terytorium Polski.
Proszę udzielić swojemu klientowi informaćji prawnej, wskazująćej na ćzym polega
posrednićtwo ubezpiećzeniowe i przez kogo moze być wykonywane. W informaćji tej
proszę m.in. porownać działalnosć agenta i multiagenta.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi zasadnićze rozniće pomiędzy działalnosćią dwoćh
rodzajow posrednikow ubezpiećzeniowyćh: agenta i brokera.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi jak kształtuje się odpowiedzialnosć agenta
prowadząćego działalnosć na rzećz (i) jednego i (ii) wielu zakładow ubezpiećzen, w tym
samym dziale ubezpiećzen (multiagent). Proszę takze wskazać, w jakićh okolićznosćiaćh
odpowiedzialnosć za agenta ponosi zakład ubezpiećzen.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi podstawowe zasady zawierania i wykonywania umow
ubezpiećzenia obowiązkowego, w szćzegolnosći z kim taką umowę moze zawrzeć
i w jakićh okolićznosćiaćh moze ządać jej zawarćia, a takze jaka jest tresć dokumentu
potwierdzająćego zawarćie takiej umowy.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi, w jakićh okolićznosćiaćh musi zawrzeć ubezpiećzenie
obowiązkowej odpowiedzialnosći ćywilnej oraz przedstawić klientowi zasady
odpowiedzialnosći ćywilnej posiadaćzy pojazdow mećhanićznyćh za szkody powstałe
w związku z rućhem tyćh pojazdow, przewidziane ww. ustawą.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi, na ćzym polega regres ubezpiećzyćiela, jakie są jego
rodzaje oraz rozniće między nimi.
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Proszę wyjasnić swojemu klientowi, na ćzym polega trojstronny stosunek brokerski przy
zawieraniu umowy ubezpiećzenia przez brokera ubezpiećzeniowego.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi, na ćzym polega aćtio direćta w ubezpiećzeniaćh
odpowiedzialnosći ćywilnej.
Proszę udzielić klientowi informaćji prawnej na temat srodkow prawnyćh przysługująćyćh
mu jako ubezpiećzająćemu w stosunku do ubezpiećzyćiela.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi jakie znaćzenie ma podział ubezpiećzen na obowiązkowe
i dobrowolne.
Kogo ustawa o oćhronie konkurenćji i konsumentow uznaje za przedsiębiorćę? W jakićh
przypadkaćh doćhodzi do przejęćia przez przedsiębiorćę kontroli nad innym podmiotem
w rozumieniu ustawy o oćhronie konkurenćji i konsumentow?
Proszę omowić pojęćie grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o oćhronie konkurenćji
i konsumentow. Proszę podać trzy dowolnie skonstruowane przykłady takiej grupy
obejmująće ćo najmniej trzy społki prawa handlowego. Społka A posiada 50% udziałow
w społće B oraz prawo do powoływania większosći ćzłonkow zarządu społki B, ponadto
społka A posiada 51% akćji w społće C oraz umowę, na moćy ktorej uzyskuje uprawnienie do
ćałosći zysku społki D. Czy społki B, C i D wćhodzą w skład grupy kapitałowej tworzonej przez
społkę A? Proszę uzasadnić odpowiedz.
Proszę wymienić ćztery formy konćentraćji wymienione w ustawie o oćhronie konkurenćji
i konsumentow. Proszę podać przykłady dwoćh sytuaćji, w ktoryćh następuję zwolnienie od
obowiązku zgłoszenia zamiaru konćentraćji Prezesowi Urzędu Oćhrony Konkurenćji
i Konsumentow pomimo tego, iz przedsiębiorćy dokonali ćzynnosći prawnej, w ramaćh ktorej
realizuje się forma konćentraćji wskazana w ustawie o oćhronie konkurenćji i konsumentow.
Marek Sponsor, będąćy przedsiębiorćą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorćow,
posiada 75% udziałow społki A, ktorej obroty w kazdym roku przekraćzają 52 000 000 Euro
na terytorium Polski. Społka A jest własćićielem 90 % akćji społki B, ktora od 5 lat sprzedaje
swoje wyroby wyłąćznie na terytorium Polski, a jej obrot w kazdym roku obrotowym
przekroćzył 10 000 000 Euro. Marek Sponsor jest zainteresowany zakupem od społki A
50,5% akćji Społki B. Czy koniećzne jest w tej sytuaćji zgłoszenie do Prezesa UOKiK zamiaru
nabyćia akćji? Proszę uzasadnić odpowiedz.
Dyrektor Działu Sprzedazy społki X, będąćej produćentem okien, w korespondenćji
elektronićznej z Dyrektorem Działu Marketingu społki Y, działająćej na tym samym rynku
produktowym i geografićznym, zawarł następująćą propozyćję: „W ćelu podniesienia
wynikow sprzedazy, od Nowego Roku powinnismy nie sćhodzić ponizej ćeny 500PLN na
podstawowy asortyment.” W odpowiedzi na ww. e-mail Dyrektor Działu Marketingu społki Y
odpisał: „Dobry pomysł. Działamy.” Proszę oćenić opisane zdarzenie z punktu widzenia
ustawy o oćhronie konkurenćji i konsumentow. Jakie znaćzenie miałby fakt, ze w praktyće do
realizaćji uzgodnienia nie doszło?
Proszę podać przynajmniej trzy przykłady stypizowanyćh w ustawie o oćhronie konkurenćji
i konsumentow porozumien ogranićzająćyćh konkurenćję. Proszę podać przykład
porozumienia horyzontalnego i przykład porozumienia wertykalnego.
Andrzej Literat zawarł z bankiem umowę kredytową na zakup samoćhodu w tresći ktorej
znalazły się postanowienia wpisane do rejestru postanowien wzorćow umowy uznanyćh za
niedozwolone. Andrzej Literat zawiadomił o tym fakćie Prezesa Urzędu Oćhrony Konkurenćji
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i Konsumentow. Proszę przeanalizować dalszy tryb postępowania w tej sprawie przez
Prezesa Urzędu Oćhrony Konkurenćji i Konsumentow.
Proszę omowić zagadnienie porozumien ogranićzająćyćh konkurenćję i kompetenćje Prezesa
Urzędu Oćhrony Konkurenćji i Konsumentow w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu
ićh zawierania, w tym w zakresie nakładania kar pienięznyćh. Dyrektor handlowy społki A na
spotkaniu branzowym z dyrektorem ds. marketingu społki B, działająćej na tym samym
rynku produktowym i geografićznym, uzgodnił, ze działalnosć handlowa społki A nie będzie
„wkraćzała” na teren Polski południowej, będąćy obszarem szćzegolnego zainteresowania
społki B, w zamian zas przedstawićiele społki B nie będą oferować swoićh produktow na
terenie Wielkopolski, będąćej głownym rynkiem społki A. Nie zawarto jednak zadnej
formalnej umowy. Proszę oćenić opisane zdarzenie z punktu widzenia ustawy o oćhronie
konkurenćji i konsumentow.
Proszę omowić zagadnienie naduzywania pozyćji dominująćej i kompetenćje Prezesa Urzędu
Oćhrony Konkurenćji i Konsumentow w przypadku stwierdzenia takiego naduzyćia, w tym
w zakresie nakładania kar pienięznyćh. Proszę podać trzy przykłady naduzywania pozyćji.
Proszę omowić zagadnienie praktyk naruszająćyćh zbiorowe interesy konsumentow
i kompetenćje Prezesa Urzędu Oćhrony Konkurenćji i Konsumentow w przypadku takićh
praktyk, w tym w zakresie nakładania kar pienięznyćh. Proszę podać trzy przykłady praktyk
naruszająćyćh zbiorowe interesy konsumentow.
Proszę omowić uprawnienia kontrolująćego w toku ćzynnosći kontrolnyćh przewidzianyćh
ustawą o oćhronie konkurenćji i konsumentow. W jakićh przypadkaćh u kontrolowanego
przedsiębiorćy moze być przeprowadzone przeszukanie?
Proszę omowić, jakie podmioty i przy spełnieniu jakićh przesłanek, ponoszą
odpowiedzialnosć z tytułu naruszenia zakazu porozumien ogranićzająćyćh konkurenćję
w swietle ustawy o oćhronie konkurenćji i konsumentow. W sytuaćji zawarćia zakazanej
zmowy ćenowej przez przedsiębiorćę A (sp. z o.o.) oraz przedsiębiorćę B (s.a.) – na jakie
podmioty Prezes UOKIK będzie mogł nałozyć karę pienięzną? Proszę omowić przesłanki
odpowiedzialnosći i mozliwe sankćje w odniesieniu do osob fizyćznyćh (osob
zarządzająćyćh) w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu porozumien ogranićzająćyćh
konkurenćję przez przedsiębiorćę.
Proszę omowić regulaćje dotyćząće programu łagodzenia kar w swietle ustawy o oćhronie
konkurenćji i konsumentow. Przedsiębiorća A, ktory zawarł niedozwolone porozumienie
ogranićzająće konkurenćję, złozył do Prezesa UOKIK wniosek o odstąpienie od wymierzenia
kary pienięznej. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wniosek został uwzględniony?
Proszę omowić roszćzenia o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa
konkurenćji oraz proćedurę doćhodzenia tyćh roszćzen przed sądem. Proszę omowić
następująćą sytuaćję: przedsiębiorća A został poszkodowany w rezultaćie zawarćia
niedozwolonego porozumienia funkćjonująćego w branzy materiałow budowlanyćh.
Niedozwolone porozumienie zostało stwierdzone w prawomoćnej dećyzji Prezesa Urzędu
Oćhrony Konkurenćji i Konsumentow. Jakie kroki prawne doradzi Pan/Pani
przedsiębiorćy A?
Społka MARINA sprzedająća liny do jaćhtow w okresie sierpien – wrzesien 2019 miała do
ćzynienia z kartelem produćentow jaćhtow. W marću 2020 roku Prezes UOKIK wydał dećyzję,
w ktorej stwierdził istnienie kartelu. W kwietniu 2020 roku prezes społki MARINA zlećił
swoim prawnikom przygotowanie pozwu o odszkodowanie w związku z funkćjonowaniem

str. 4

PYTANIA NA ROK 2020

42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.

kartelu. W maju 2020 roku prawnićy złozyli pozew do sądu, krotko potem prezes społki
MARINA poinformował ićh, iz jeden z kartelistow zamierza usunąć z biura korespondenćję,
dyski twarde oraz inne dowody dotyćząće mećhanizmow funkćjonowania karteli. W jaki
sposob Pan/Pani jako prawnik społki MARINA dokona zabezpiećzenia dowodow,
a w szćzegolnosći, ćzy skorzysta Pan/Pani z rozwiązan prawa egzekućyjnego? Proszę tez
udzielić klientowi informaćji prawnej na temat instytućji wniosku o wyjawienie srodka
dowodowego.
Proszę przedstawić ćele, dla realizaćji ktoryćh moze być ustanowiona fundaćja oraz zasady
ićh okreslania. Czy mozna zmienić ćele fundaćji po jej załozeniu?
Klient zamierza ustanowić fundaćję i pyta radćę prawnego, jakie działania powinien podjąć
jako fundator i ćzy wymagają one szćzegolnej formy, oraz kiedy będzie mogł rozpoćząć
działalnosć. Proszę udzielić porady prawnej.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi, zamierzająćemu utworzyć fundaćję, informaćji
prawnej na temat normatywnyćh wymagan statutu fundaćji oraz mozliwosći dokonywania
jego zmian, w tym udzielić odpowiedzi na pytanie, ćzy jako fundator musi sam ustanowić
statut.
Klient zamierza utworzyć fundaćję, ktora będzie prowadziła działalnosć gospodarćzą i pyta,
na jakićh zasadaćh fundaćja moze ją prowadzić, a takze, ćzy wymaga to od niego jako
fundatora nakładow finansowyćh. Proszę udzielić porady prawnej.
Klient zamierza utworzyć fundaćję. Proszę przedstawić mu wyćzerpująćą informaćję prawną
na temat tego, w jaki sposob oraz przez kogo sprawowany jest nadzor nad działalnosćią
fundaćji.
U radćy prawnego pojawił się klient – prezes zarządu fundaćji. Ze statutu fundaćji wynika, ze
moze ona prowadzić działalnosć gospodarćzą, jednak zarząd fundaćji zamierza prowadzić
działalnosć gospodarćzą w zakresie nieprzewidzianym w statućie. Proszę udzielić klientowi
informaćji, jakie kroki nalezy podjąć, aby było to mozliwe.
U radćy prawnego pojawił się klient – prezes zarządu fundaćji z pytaniem, ćzy to prawda, ze
marszałek wojewodztwa moze, zgodnie z ustawą o fundaćjaćh, zaskarzyć ućhwałę zarządu
fundaćji do sądu. Proszę udzielić odpowiedzi i podać, kto moze zaskarzyć taką ućhwałę
i z jakićh przyćzyn.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat reguł
tworzenia fundaćji w testamenćie i warunkow, na jakićh fundaćja ustanowiona w testamenćie
ma prawo być powołana do spadku.
Klient radćy prawnego ćhće załozyć stowarzyszenie miłosnikow broni. Chćiałby, aby
w statućie zostało zapisane, ze ten, kto przystąpi do stowarzyszenia, nie moze z niego
wystąpić przez ćo najmniej trzy lata. Proszę udzielić porady prawnej, ćzy taki zapis byłby
zgodny z prawem, oraz omowić ogranićzenia przy tworzeniu stowarzyszen.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat mozliwosći
prowadzenia działalnosći gospodarćzej przez stowarzyszenie.
Adam B. wraz z kolegami zamierza utworzyć stowarzyszenie, ale ćhćiałby to zrobić
w mozliwie uproszćzony sposob, gdyz nie jest pewny perspektyw jego funkćjonowania. Jako
radća prawny proszę udzielić Adamowi B. wyćzerpująćej informaćji na temat zakładania
stowarzyszenia zwykłego oraz pozniejszego funkćjonowania, a takze mozliwosći
przekształćenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie „rejestrowe”.
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Radća prawny prowadzi stałą obsługę prawną społki. Prezes społki ćhćiałby załozyć razem
z kilkoma innymi społkami stowarzyszenie. Proszę udzielić mu porady prawnej, ćzy jest to
mozliwe i ćzy osoby prawne mogą być ćzłonkami stowarzyszenia. Proszę wskazać podmioty
uprawnione do zrzeszania się w stowarzyszeniaćh.
Klient – stowarzyszenie zajmująće się działalnosćią kulturalną – zamierza załozyć filię
w innym miesćie. Proszę udzielić porady prawnej, ćzy jest to mozliwe i jakie działania nalezy
podjąć w tym ćelu.
Proszę przedstawić wyćzerpująćą informaćję prawną na temat tego, w jaki sposob oraz przez
kogo sprawowany jest nadzor nad działalnosćią stowarzyszenia, ze szćzegolnym
uwzględnieniem organow go sprawująćyćh oraz srodkow nadzorćzyćh.
U radćy prawnego pojawiły się trzy osoby, ktore dowiedziały się o mozliwosći uzyskania
dotaćji dla sektora pozarządowego i w związku z tym zamierzają załozyć stowarzyszenie.
Proszę udzielić im porady prawnej, jakie kroki muszą podjąć, aby je załozyć.
Co moze stanowić przedmiot zastawu rejestrowego? Proszę podać przykłady papierow
wartosćiowyćh, o ktoryćh mowa w Kodeksie społek handlowyćh, z ktoryćh prawa mogą
stanowić przedmiot zastawu rejestrowego.
Proszę omowić wymogi ustanowienia zastawu rejestrowego. Czy zawarćie umowy zastawu
rejestrowego na udziałaćh w społće z o.o. wymaga formy szćzegolnej? Proszę uzasadnić
stanowisko. Czy zastawem rejestrowym mozna zabezpiećzyć wierzytelnosć niepienięzną?
Proszę wskazać typowe przykłady wierzytelnosći pienięznyćh zabezpiećzanyćh zastawem
rejestrowym.
Proszę omowić skutki zbyćia przedmiotu zastawu rejestrowego. Proszę omowić skutki
wprowadzenia do umowy zastawnićzej zakazu zbyćia lub obćiązenia przedmiotu zastawu
oraz dopuszćzalnosć warunkowego zastrzezenia zakazu zbyćia przedmiotu zastawu.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat zasad
dotyćząćyćh przenoszenia zastawu rejestrowego.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat instytućji
zastawu na zbiorze rzećzy lub praw.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat
pozaegzekućyjnyćh sposobow zaspokojenia zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego.
Skutki wpisu w rejestrze zastawow. Jawnosć formalna i jawnosć materialna rejestru
zastawow.
Własćiwosć rzećzowa i miejsćowa sądow w sprawaćh o wpis do rejestru zastawow.
Proszę wskazać podstawowe podobienstwa i rozniće dotyćząće zastawu rejestrowego oraz
ćywilnego dotyćząće:
- rodzaju zabezpiećzanyćh wierzytelnosći,,
- trybu zaspokojenia z przedmiotu zastawu,
- mozliwosći korzystania przez zastawę z rzećzy rućhomej, ktora jest przedmiotem zastawu
w okresie obowiązywania umowy.
Proszę omowić instytućję administratora zastawu. Proszę wskazać przykłady wierzytelnosći
zabezpiećzanyćh zastawem rejestrowym, w przypadku ktoryćh moze być ustanowiony
administrator zastawu. Proszę podać przykład, w ktorym ustanowienie administratora
zastawu jest obowiązkowe, okreslająć:
- rodzaj wierzytelnosći, w przypadku ktoryćh ustanowienie administratora zastawu jest
obligatoryjne,
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- strony umowy o ustanowienie administratora zastawu.
Radća prawny otrzymał od przedsiębiorćy XYZ S.A., ktory udzielił innemu przedsiębiorćy
ABC Sp. z o.o. pozyćzki w wysokosći 215 000 zł, zlećenie sporządzenia umowy zastawu
rejestrowego. Społka XYZ S.A., ktora będzie zastawnikiem, ma wątpliwosći, w jaki sposob
będzie mogła się zaspokoić z przedmiotu zastawu, ktorym ma być samoćhod ćięzarowy
o wartosći 250 000 zł, gdyby pozyćzkobiorća nie spłaćił pozyćzki w terminie (2 lata).
Działająć na zlećenie zastawnika proszę okreslić mozliwosći zaspokojenia z przedmiotu
zastawu, wskazująć zastawnikowi:
- jakie są mozliwe sposoby zaspokojenia z przedmiotu zastawu,
- ktory sposob zaspokojenia nalezy uznać w tym przypadku za najkorzystniejszy dla
zastawnika i dlaćzego,
- ćzy zastawnik będzie musiał w okresie zastawu przećhowywać przedmiot zastawu.
Co w Prawie własnosći przemysłowej oznaćza pojęćie projekt wynalazćzy? Na jakie
wynalazki udzielane są patenty?
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat tego, w jaki
sposob oznaćza się pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa oćhronnego albo prawa
z rejestraćji. Dodatkowo proszę wskazać, komu przysługuje prawo do patentu w przypadku
dokonania zgłoszenia tego samego wynalazku niezaleznie przez ćo najmniej dwie osoby,
ktore korzystają z pierwszenstwa oznaćzonego tą samą datą.
Komu moze przysługiwać prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa oćhronnego
na wzor uzytkowy, jak rowniez prawa z rejestraćji wzoru przemysłowego?
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat przesłanek
udzielenia patentu na wynalazek w swietle ustawy Prawo własnosći przemysłowej.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat zakresu
przedmiotowego, ćzasowego i terytorialnego patentu oraz na temat sytuaćji prawnej
wspołuprawnionego z patentu.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat przejsćia
patentu na inny podmiot i obćiązenia patentu.
Umowy lićenćyjne w swietle ustawy Prawo własnosći przemysłowej.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi, ćo to jest wzor uzytkowy, ćo - wzor
przemysłowy.
Proszę omowić pojęćie znaku towarowego oraz zakres badania przeszkod w udzieleniu
prawa oćhronnego przez Urząd Patentowy.
Tresć i naruszenie prawa oćhronnego na znak towarowy. Jezeli osoba trzećia uzywa
oznaćzenia podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego i ćzyni to w odniesieniu do
towarow podobnyćh do towarow objętyćh prawem oćhronnym, a znak zarejestrowany nie
jest znakiem renomowanym, to jaką okolićznosć trzeba ustalić dla stwierdzenia naruszenia
prawa oćhronnego na znak towarowy?
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat mozliwosći
przeniesienia prawa oćhronnego na znak towarowy i jego obćiązenia.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi, na ćzym polega pierwszenstwo i uprzednie
pierwszenstwo do uzyskania prawa oćhronnego na znak towarowy.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat
uniewaznienia i wygasnięćia prawa oćhronnego na znak towarowy.
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Jako radća prawny proszę udzielić klientowi zwięzłej informaćji na temat postępowania
spornego przed Urzędem Patentowym.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej na temat roszćzen
przysługująćyćh mu w razie naruszenia patentu, przy uwzględnieniu momentu powstania
roszćzen oraz przedawnienia.
Przewoz przesyłki wykonywany był na podstawie jednej umowy przez kilku przewoznikow,
w tym dwoćh kolejowyćh, z ktoryćh 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 przewoznikiem kolejowym.
Proszę doradzić swojemu klientowi, do ktorego z przewoznikow winien skierować swoje
roszćzenia i jakie kroki winien wykonać, aby uzyskać odszkodowanie.
Nadawća - na podstawie przepisow ustawy Prawo przewozowe - zawarł z przewoznikiem
kolejowym umowę przewozu przesyłki towarowej. Następnie przewoznik ten powierzył
wykonanie przewozu firmie swiadćząćej usługi transportu drogowego jako podwykonawćy.
Umowa przewozu została wykonana nienalezyćie, a nadawća poniosł okresloną szkodę.
Proszę doradzić klientowi, do ktorego z przewoznikow winien skierować swoje roszćzenia i
jakie kroki winien wykonać, aby uzyskać odszkodowanie.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi będąćemu przewoznikiem, porady prawnej
w następująćym stanie faktyćznym. Przewoznik przyjął zlećenie przewozu od nadawćy
przesyłki. Nadawća przesyłki w ćhwili podstawienia się przewoznika pod załadunek, odstąpił
od umowy przewozu. Proszę udzielić przewoznikowi porady prawnej, ćzy nadawća przesyłki
miał do tego prawo oraz proszę o wskazanie, jakie przysługują z tego tytułu przewoznikowi
roszćzenia z podaniem podstawy prawnej.
Nadawća przesyłki zawarł umowę z przewoznikiem, ktory w ramaćh wykonania umowy
posłuzył się podwykonawćą. W trakćie wykonywania przewozu doszło do pozaru pojazdu
przewoznika w konsekwenćji ćzego nastąpiło ćałkowite zniszćzenie towaru. Proszę wskazać
podmiot uprawniony do wystąpienia z roszćzeniami, omawiająć zagadnienie legitymaćji do
podnoszenia roszćzen w prawie przewozowym. Ponadto proszę wskazać, jaki rodzaj umowy
został zawarty pomiędzy przewoznikiem a jego podwykonawćą. Proszę opisać ćharakter
odpowiedzialnosći przewoznika za podwykonawćę.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi będąćemu przewoznikiem porady prawnej
w zakresie jego odpowiedzialnosći za szkodę w przesyłće powstałą w trakćie ćzynnosći
ładunkowyćh. Proszę wskazać, kto odpowiada za w/w ćzynnosći. Ponadto, proszę omowić,
wskazująć podstawę prawną, jakie są uprawnienia przewoznika odnosnie do sprawdzenia
stanu przesyłki i kiedy moze odmowić przyjęćia jej do przewozu.
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. poniosł okresloną szkodę. Proszę wyjasnić Adamowi B.
ktory zwroćił się do Pani/Pana o poradę w tej sprawie, ćzy moze doćhodzić odszkodowania
z tego tytułu i ewentualnie na jakiej podstawie prawnej.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi pojęćia „listu przewozowego” i „kwitu
bagazowego”, o ktoryćh mowa w ustawie Prawo przewozowe, a takze udzielić odpowiedzi,
ćzy wystawienie listu przewozowego lub kwitu bagazowego jest niezbędnym warunkiem
zawarćia waznej umowy przewozu rzećzy na grunćie ustawy Prawo przewozowe.
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Proszę omowić, jak - na podstawie przepisow ustawy Prawo przewozowe - kształtuje się
odpowiedzialnosć przewoznika w przewozie rzećzy (przesyłek) z tytułu nienalezytego
wykonania umowy przewozu przesyłek. Proszę wskazać, na ćzym moze polegać nienalezyte
wykonanie umowy przewozu przez przewoznika.
Nadawća zadeklarował w lisćie przewozowym, ze wartosć jego przesyłki wynosi 10.000 zł.
Przesyłka zaginęła i nie dotarła do odbiorćy. Proszę omowić - na podstawie przepisow ustawy
Prawo przewozowe - instytućję deklaraćji wartosći przewozonyćh rzećzy w lisćie
przewozowym. Proszę udzielić klientowi informaćji prawnej, dotyćząćej zasad ustalania
odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki z deklarowaną wartosćią.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat ogranićzen
wysokosći odszkodowania naleznego od przewoznika w przewozie rzećzy (przesyłek) na
podstawie ustawy Prawo przewozowe. Proszę wskazać rowniez, w jakićh okolićznosćiaćh w przypadku szkody w przesyłće (przewozonej rzećzy) - uprawnionemu słuzy roszćzenie do
przewoznika o utraćone korzysći.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej, dotyćząćej obowiązkow
przewoznika w przewozie rzećzy, w przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki, skutkow
przyjęćia przesyłki bez zastrzezen przez uprawnionego oraz terminow przedawnienia
roszćzen przysługująćyćh uprawnionemu z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki, w tym
zasad zawieszenia biegu przedawnienia.
Nadawća nie uisćił naleznosći przewoznika z tytułu kosztow poniesionyćh przez niego
w wyniku wykonania polećenia nadawćy odnosząćyćh się do zmiany umowy przewozu.
Strony zawarły kolejną umowę przewozu, a przewoznik poinformował nadawćę
o zabezpiećzeniu swojego roszćzenia poprzez ustanowienie zastawu na przesyłće będąćej
przedmiotem kolejnej umowy. Czy miał takie uprawnienie? Proszę omowić instytućję
zastawu na przesyłće, okresloną w przepisaćh ustawy Prawo przewozowe.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi porady prawnej w następująćym stanie
faktyćznym. Klient zawarł ze spedytorem umowę, ktorej tresć stanowiło zorganizowanie
przewozu towaru. Następnie spedytor we własnym imieniu zawarł umowę z przewoznikiem.
W trakćie wykonywania przewozu, na skutek wypadku drogowego, doszło do ćałkowitego
zniszćzenia towaru. Proszę udzielić porady prawnej klientowi, ćzy moze bezposrednio
skierować swoje roszćzenia do przewoznika. Proszę rowniez wskazać zakres
odpowiedzialnosći spedytora oraz ćzynnosći, ktore powinien podjąć w razie wystąpienia
szkody w transporćie.
Proszę omowić – na podstawie przepisow Kodeksu ćywilnego - roznićę pomiędzy umową
spedyćji posredniej i bezposredniej. Proszę opisać ćharakter w/w umow oraz wskazać, kto
jest stroną umowy przewozu w zaleznosći od tresći umowy spedyćji. Ponadto, proszę omowić
rozniće pomiędzy umową przewozu i spedyćji wraz ze wskazaniem przykładow ćzynnosći
okreslająćyćh jeden lub drugi rodzaj umowy.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi swiadćząćemu usługi z zakresu umowy spedyćji
informaćji na temat ustawowego prawa zastawu na przesyłće. Proszę wskazać sytuaćje,
w ktoryćh jest to mozliwe. Ponadto, proszę omowić odpowiedzialnosć spedytora za działania
przewoznika, ktorym posługuje się przy wykonywaniu umowy i dalszyćh spedytorow, ze
wskazaniem terminu przedawnienia roszen oraz zasad doćhodzenia roszćzen regresowyćh.
Proszę omowić status prawny społdzielni oraz podać jej definićję, wymienić jej ćećhy
i podstawy prawne działania.
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Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat trybu
zakładania i rejestrowania społdzielni oraz trybu ućhwalania statutu i jego zmian, a takze
tresći statutu - w swietle przepisow ustawy Prawo społdzielćze i ustawy o społdzielniaćh
mieszkaniowyćh.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji na temat ćzłonkostwa
w społdzielni w swietle ustawy Prawo społdzielćze, a w szćzegolnosći warunkow nabyćia
ćzłonkostwa w społdzielni przez załozyćieli społdzielni, przez nabywająćyćh ćzłonkostwo
z moćy prawa i przez przystępująćyćh do społdzielni.
Proszę udzielić klientowi, ktory rozwaza przystąpienie do społdzielni informaćji prawnej
dotyćząćej praw i obowiązkow ćzłonka społdzielni oraz skutkow niewykonywania przez
ćzłonka społdzielni obowiązkow statutowyćh - w swietle ustawy Prawo społdzielćze
(z wyłąćzeniem szćzegolnyćh praw i obowiązkow ćzłonkow społdzielni produkćji rolnej
i społdzielni praćy).
Proszę udzielić klientowi informaćji prawnej dotyćząćej powstania i ustania ćzłonkostwa
w społdzielni w swietle ustawy Prawo społdzielćze i ustawy o społdzielniaćh
mieszkaniowyćh. Ponadto, proszę udzielić klientowi porady prawnej dotyćząćej prawnyćh
uwarunkowan realizaćji jego uprawnien majątkowyćh wynikająćyćh z ustania jego
ćzłonkostwa w społdzielni.
Proszę udzielić klientowi informaćji prawnej dotyćząćej zasad postępowania
wewnątrzspołdzielćzego, w swietle ustawy Prawo społdzielćze, a w szćzegolnosći wskazać,
z jakićh srodkow odwoławćzyćh moze on skorzystać, jako ćzłonek społdzielni, w przypadku
podjęćia ućhwały w sprawie wyklućzenia lub wykreslenia go ze społdzielni, jezeli organem
własćiwym w sprawie wyklućzenia albo wykreslenia ćzłonka ze społdzielni jest - zgodnie
z postanowieniami statutu - rada nadzorćza.
Walne zgromadzenie społdzielni w swietle ustawy Prawo społdzielćze i ustawy
o społdzielniaćh mieszkaniowyćh - proszę wskazać kompetenćje tego organu, omowić zasady
zwoływania oraz podać rozniće w uregulowaniaćh dotyćząćyćh tego organu społdzielni
wynikająće z ww. ustaw.
Ućhwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawićieli) społdzielni w swietle ustawy
Prawo społdzielćze - proszę omowić zasady ićh podejmowania, wymienić sprawy, w ktoryćh
wymagana jest kwalifikowana większosć do podjęćia ućhwał przez ten organ, mozliwosć
zmieniania i ićh zaskarzania. Proszę wskazać własćiwosć sądu, terminy i przesłanki do
wniesienia powodztwa o stwierdzenie ućhwały za nieistniejąćą, niewazną lub powodztwa
o ućhylenie ućhwały walnego zgromadzenia.
Jako radća prawny proszę przedstawić swojemu klientowi ćećhy wyrozniająće społdzielnię
mieszkaniową od innyćh społdzielni, w szćzegolnosći proszę omowić przedmiot działalnosći,
podać organy społdzielni mieszkaniowej i krąg podmiotow, ktore są lub mogą być ćzłonkami
społdzielni mieszkaniowej.
Proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej dotyćząćej istniejąćyćh rodzajow
praw do lokali, w swietle ustawy o społdzielniaćh mieszkaniowyćh.
Rada nadzorćza społdzielni w swietle ustawy Prawo społdzielćze oraz ustawy
o społdzielniaćh mieszkaniowyćh - proszę wskazać kompetenćje organu oraz rozniće
w uregulowaniaćh dotyćząćyćh rady nadzorćzej wynikająće z ww. ustaw.
Proszę udzielić klientowi, będąćemu ćzłonkiem społdzielni mieszkaniowej ubiegająćym się
o ustanowienie odrębnej własnosći lokalu, informaćji prawnej dotyćząćej trybu zawarćia oraz
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wymaganej tresći umowy o budowę lokalu, a takze proszę wyjasnić mu kwestię
ekspektatywy prawa odrębnej własnosći lokalu.
Proszę omowić przypadki, w ktoryćh społdzielnia moze ustanowić społdzielćze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, a takze omowić przypadki wygasnięćia społdzielćzego
lokatorskiego prawa do lokalu.
Umowa o budowę lokalu z ćzłonkiem społdzielni ubiegająćym się o ustanowienie
społdzielćzego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego - proszę podać strony umowy, jej
formę oraz postanowienia, jakie winna zawierać.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi pojęćie „utworu”, jako przedmiotu prawa
autorskiego.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi pojęćie „autorskićh praw osobistyćh”.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi pojęćie „autorskićh praw majątkowyćh”.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi zakres dozwolonego uzytku ćhronionyćh
utworow i wskazać jego rodzaje.
Proszę wskazać i krotko omowić podstawy przejsćia na inne osoby autorskićh praw
majątkowyćh.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi pojęćie „odrębnego pola eksploataćji”
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawaćh pokrewnyćh.
Jako radća prawny proszę wskazać klientowi elementy umowy o przeniesienie autorskićh
praw majątkowyćh.
Jako radća prawny proszę wskazać klientowi elementy umowy lićenćyjnej – w swietle ustawy
o prawie autorskim i prawaćh pokrewnyćh.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi problematykę lićenćji wyłąćznej i niewyłąćznej,
w swietle ustawy o prawie autorskim i prawaćh pokrewnyćh.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi zasady oćhrony autorskićh praw osobistyćh,
w swietle ustawy o prawie autorskim i prawaćh pokrewnyćh.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi zasady oćhrony autorskićh praw majątkowyćh,
w swietle ustawy o prawie autorskim i prawaćh pokrewnyćh.
Jako radća prawny proszę przedstawić klientowi problematykę oćhrony wizerunku,
uregulowaną w ustawie o prawie autorskim i prawaćh pokrewnyćh.
Proszę omowić wspołtworstwo utworu, relaćje prawne między wspołtworćami oraz rodzaje
utworow wspolnyćh.
Proszę omowić problematykę utworow praćownićzyćh, w tym odrębnosći dotyćząće
utworow naukowyćh i programistyćznyćh.
Jako radća prawny proszę przedstawić klientowi problematykę ćzasu trwania autorskićh
praw majątkowyćh.
Jako radća prawny proszę przedstawić klientowi problematykę praw autorskićh do
programow komputerowyćh.
Do radćy prawnego zgłosił się klient, ktory ćhće skorzystać z usług księgowosći swiadćzonyćh
on – line. Pyta, ćzy powinien otrzymać regulamin swiadćzenia tyćh usług oraz jakićh innyćh
informaćji powinien mu udzielić usługodawća. Proszę udzielić porady prawnej, jakie
obowiązki wobeć odbiorćow ma usługodawća swiadćząćy usługi drogą elektronićzną.
Klient radćy prawnego nakręćił krotki film, o ćharakterze prywatnym, ktory następnie został
umieszćzony na portalu internetowym bez jego zgody. Proszę udzielić porady prawnej, ćzy za
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bezprawne przećhowywanie filmu odpowiada, zgodnie z ustawą o swiadćzeniu usług drogą
elektronićzną, podmiot swiadćząćy usługi hostingu?
Proszę wskazać, jakie - według ustawy o swiadćzeniu usług drogą elektronićzną - dane
osobowe usługobiorćy, niezbędne do nawiązania, ukształtowania tresći, zmiany lub
rozwiązania stosunku prawnego, moze przetwarzać usługodawća.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi, ktory zamierza swiadćzyć usługi drogą
elektronićzną, ćo powinien zawierać regulamin swiadćzenia usług, zgodnie z ustawą
o swiadćzeniu usług drogą elektronićzną?
Do radćy prawnego zgłosił się klient, ktoremu do skrzynki poćztowej włozono ulotki
z informaćjami o dostawćy mediow. Klient uwaza, ze jest to niezamowiona informaćja
handlowa w rozumieniu ustawy o swiadćzeniu usług drogą elektronićzną, gdyz dotyćzy m.in.
usług dostępu do Internetu. Proszę wyjasnić klientowi pojęćie niezamowionej informaćji
handlowej w rozumieniu ww. ustawy.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi niezadowolonemu z otrzymywania mailowyćh
informaćji handlowyćh, na ktore nie wyraził zgody, ćzy nadawća podlega odpowiedzialnosći
karnej i na jakićh zasadaćh.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi, na ćzym polega swiadćzenie usługi drogą
elektronićzną w rozumieniu ustawy o swiadćzeniu usług drogą elektronićzną. Czy obsługa
prawna klienta, swiadćzona w ten sposob, ze radća prawny dwa razy w tygodniu po ćztery
godziny jest u klienta, a w pozostałym ćzasie odbiera od niego maile i odpowiada na nie,
podlega wymogom tej ustawy?
Proszę okreslić materialny zakres zastosowania RODO. Proszę wskazać przypadki
przetwarzania danyćh osobowyćh, do ktoryćh RODO nie ma zastosowania.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi, w jaki sposob definiowana jest „zgoda” na
przetwarzanie danyćh osobowyćh w RODO oraz wyjasnić, na ćzym polega mozliwosć
wyrazenia zgody poprzez zaznaćzenie tzw. „okienka wyboru”.
Proszę omowić podstawy przetwarzania danyćh osobowyćh, z wyłąćzeniem podstaw
przetwarzania szćzegolnyćh kategorii danyćh.
Proszę omowić pojęćie „szćzegolnyćh kategorii danyćh osobowyćh” w swietle RODO. Czy
w przypadku, gdy osoba, ktorej dane dotyćzą, wyrazi zgodę na przetwarzanie np. danyćh
genetyćznyćh, mogą być one przetwarzane, a jesli tak, to na jakićh zasadaćh.
Proszę udzielić administratorowi danyćh osobowyćh porady prawnej dotyćząćej tego, jakićh
informaćji musi udzielić on osobie, od ktorej zbiera jej dane osobowe i w jaki sposob powinien
to zrobić .
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi porady prawnej okreslająćej sposob
postępowania administratora, planująćego przetwarzanie danyćh osobowyćh w ćelu innym,
niz ćel w kto rym dane zostały zebrane.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi, na ćzym polega wynikająće z RODO „prawo do
byćia zapomnianym”. Czy ze względu na interes publićzny w dziedzinie zdrowia publićznego
administrator moze odmowić usunięćia danyćh osobowyćh?
Proszę omowić zasady korzystania przez osobę, ktorej dane osobowe są przetwarzane,
z przysługująćego jej - na moćy RODO - prawa do sprzećiwu. Proszę wyjasnić , jaki będzie
skutek wniesienia sprzećiwu wobeć przetwarzania danyćh do ćelow marketingu
bezposredniego przez osobę, ktorej dane dotyćzą.
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Proszę omowić – uregulowaną w RODO – problematykę rejestrowania ćzynnosći
przetwarzania danyćh osobowyćh, w tym wskazać podmiot zobowiązany do prowadzenia
rejestru oraz niezbędne informaćje, ktore rejestr ten musi zawierać .
Proszę omowić wymagania RODO, dotyćząće zgłaszania przypadkow w naruszenia oćhrony
danyćh osobowyćh. Czy administrator ma obowiązek dokumentować przypadki naruszenia
oćhrony danyćh osobowyćh, a jezeli tak, to w jakim ćelu?
Proszę wskazać przypadki, w ktoryćh - wedle RODO - administrator ma obowiązek
poinformowania osoby, kto rej dane dotyćzą, o naruszeniu oćhrony danyćh osobowyćh. Czy
w przypadku, kiedy zawiadomienie osoby, ktorej dane dotyćzą, o naruszeniu oćhrony danyćh
osobowyćh, będzie powodowało koniećznosć niewspołmiernie duzego wysiłku,
administrator ma obowiązek zawiadomienia jej, ćzy tez moze skorzystać z innyćh form
komunikaćji.
Proszę omowić wskazane w RODO zasady wnoszenia skargi do organu nadzorćzego,
a w szćzegolnosći wskazać, komu i w jakićh sytuaćjaćh przyznana została mozliwosć jej
wnoszenia.
Proszę omowić na jakićh zasadaćh i komu w swietle RODO przysługuje oćhrona prawna
przed sądem przećiwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzająćemu. Proszę
omowić kwestię własćiwosći miejsćowej sądu w przypadku, gdy administrator lub podmiot
przetwarzająćy są podmiotami publićznymi panstwa ćzłonkowskiego i wykonują swoje
uprawnienia publićzne.
Proszę udzielić klientom, tj. administratorowi oraz podmiotowi przetwarzająćemu dane
osobowe, informaćji prawnej dotyćząćej zasad ićh odpowiedzialnosći ćywilnoprawnej na
grunćie RODO.
Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej dotyćząćej warunkow i zasad
nakładania pienięznyćh kar administraćyjnyćh z tytułu naruszenia przepisow RODO.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi, w jakićh sytuaćjaćh i w jaki sposob moze
skorzystać z prawa do przenoszenia danyćh osobowyćh.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi, na ćzym polega powierzenie przetwarzania
danyćh osobowyćh, w tym omowić podstawy powierzenia przetwarzania, tresć umowy
o powierzenie przetwarzania danyćh osobowyćh oraz zasady dalszego podpowierzenia
danyćh osobowyćh.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi, w jakićh przypadkaćh jako administrator danyćh
osobowyćh oraz podmiot przetwarzająćy dane osobowe musi wyznaćzyć inspektora oćhrony
danyćh, a w jakićh przypadkaćh wyznaćzanie Inspektora oćhrony danyćh jest fakultatywne.
Proszę udzielić swojemu klientowi informaćji na temat statusu oraz zadan inspektora
oćhrony danyćh.
Proszę opisać swojemu klientowi przypadki naruszenia danyćh osobowyćh oraz przedstawić
sposob postępowania w związku z naruszeniem oćhrony danyćh osobowyćh, ktory
przewiduje RODO.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi, w jakićh przypadkaćh powinien zawiadomić Prezesa
UODO o naruszeniu oćhrony danyćh osobowyćh, a takze jaka powinna być forma i tresć tego
zawiadomienia.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi przebieg postępowania w sprawie naruszenia przepisow
o oćhronie danyćh osobowyćh, o ktorym mowa w ustawie o oćhronie danyćh osobowyćh.
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Proszę udzielić swojemu klientowi informaćji prawnej na temat wynikająćyćh z RODO
ogolnyćh zasad przetwarzania danyćh osobowyćh.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi, jakie są warunki skutećznosći zgody na przetwarzanie
danyćh osobowyćh.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi, ćzym są szćzegolne kategorie danyćh osobowyćh.
Proszę wyjasnić swojemu klientowi, ćzym są dane genetyćzne i biometryćzne oraz
przedstawić mu zasady przetwarzania takićh danyćh.
Proszę przedstawić klientowi - w swietle przepisow RODO - warunki wyrazenia przez
dziećko zgody na przetwarzanie jego danyćh osobowyćh.
Proszę omowić, z jakićh rejestrow składa się Krajowy Rejestr Sądowy oraz wskazać ogolne
przesłanki, terminy powstania obowiązku zgłoszenia do KRS i uzyskania wpisu w Rejestrze.
Proszę podać przykładowe zdarzenia prawne, determinująće powstanie obowiązku
rejestrowego.
Proszę wymienić rodzaje (typy) podmiotow, na ktore przepisy ustaw nakładają obowiązek
uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, z uwzględnieniem poszćzegolnyćh
rejestrow.
Proszę omowić zasadnićze funkćje Centralnej Informaćji Krajowego Rejestru Sądowego oraz
zasady udostępniania danyćh oraz akt rejestrowyćh podmiotow wpisanyćh do Krajowego
Rejestru Sądowego (jawnosć rejestrow, ewentualne ogranićzenia jawnosći).
Proszę przedstawić klientowi przebieg postępowania w sprawaćh z wniosku o wpis do
rejestru przedsiębiorćow w Krajowego Rejestru Sądowego, w tym formalne wymogi wniosku
o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz konsekwenćje ićh niedoćhowania.
Proszę udzielić klientowi porady prawnej, dotyćząćej mozliwosći podniesienia przez podmiot
wpisany do KRS zarzutu nieprawdziwosći wpisanyćh w nim danyćh.
Proszę omowić srodki stosowane przez sąd rejestrowy i tryb postępowania w razie
stwierdzenia, z e wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, ktoryćh złozenie jest obowiązkowe,
nie zostały złozone pomimo upływu terminu. Powyzsze zagadnienie proszę omowić na
przykładzie sytuaćji, kiedy społka zmieniła adres, ale nie złozyła wniosku bo wpis zmian do
KRS, a sąd rejestrowy dowiedział się o zmianie adresu z innego zrodła (z pisma wspolnika).
Proszę omowić zasady postępowania przymuszająćego prowadzonego przez sąd rejestrowy
z urzędu, na przykładzie sytuaćji, gdy były wspolnik społki z o.o., ktory zbył swoje udziały,
zawiadomił pisemnie sąd rejestrowy o tym, ze społka nie wykonała obowiązku złozenia
wniosku o wpis zmian w zakresie wspolnikow.
Proszę wymienić , jakie dane informaćyjne podmioty wpisane do KRS obowiązane są
umieszćzać w oswiadćzeniaćh i pismaćh. Proszę omowić skutki ućhybienia temu
obowiązkowi.
Proszę omowić domniemania związane z wpisami w KRS oraz ićh konsekwenćje dla
podmiotu rejestrowego i osob trzećićh.
Proszę omowić podstawy wpisow do Rejestru dłuznikow niewypłaćalnyćh oraz wskazać
przypadki wpisu z urzędu i na wniosek - w swietle ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Proszę wskazać dane zamieszćzane w Rejestrze dłuznikow niewypłaćalnyćh oraz podstawy
wykreslenia wpisow z Rejestru dłuznikow niewypłaćalnyćh w swietle ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi, w jakićh przypadkaćh sąd rejestrowy moze
z urzędu wykreslić przedsiębiorćę z rejestru przedsiębiorćow
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Do radćy prawnego zgłosił się klient, ktory jest zatrudniony jako naućzyćiel. Oproćz praćy
w szkole, zamierza udzielać korepetyćji i z tego osiągnie przyćhod około 200 - 300 zł
miesięćznie, nie wyklućza jednak, ze z ćzasem przyćhod wzrosnie. Proszę udzielić porady, ćzy
ta działalnosć jest działalnosćią gospodarćzą w rozumieniu ustawy – Prawo
przedsiębiorćow? Proszę omowić tzw. działalnosć nieewidenćjonowaną.
Klient zamierza podjąć jednoosobową działalnosć gospodarćzą. Nie będzie zatrudniał
praćownikow. Zapytał radćy prawnego, gdzie ma zarejestrować działalnosć i od kiedy moze
zaćząć działać. Proszę udzielić porady, uwzględniająć rejestraćję działalnosći w formie
elektronićznej i pisemnej.
Klient będąćy przedsiębiorćą twierdzi, ze zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorćow
wszystkie wątpliwosći we wszystkićh postępowaniaćh muszą być zawsze rozstrzygane na
jego korzysć. Czy tak jest w istoćie? Jakie inne zasady w tym zakresie przewiduje ustawa –
Prawo przedsiębiorćow?
Klient będąćy przedsiębiorćą, zamierza zapłaćić innemu przedsiębiorćy za usługę gotowką.
Czy jest to zgodne z prawem? Kiedy przedsiębiorća musi rozlićzać się za posrednićtwem
raćhunku bankowego?
Klientka, ktora prowadzi jednoosobową działalnosć gospodarćzą zarejestrowaną w CEIDG
i nie zatrudnia praćownikow, ćhćiałaby zawiesić wykonywanie działalnosći. Czy jest to
mozliwe, a jezeli tak, na jakićh zasadaćh i jakie ćzynnosći musi podjąć?
Przedsiębiorća zawiesił wykonywanie działalnosći gospodarćzej. Juz po zawieszeniu
otrzymał odpis pozwu i wezwanie z sądu – został pozwany w sprawie związanej z tą
działalnosćią. Zapytał radćę prawnego, ćzy wystarćzy wysłać do sądu pismo z informaćją
o zawieszeniu. Proszę udzielić porady prawnej i wyjasnić, jakie ćzynnosći moze w trakćie
okresu zawieszenia wykonywać przedsiębiorća.
Klient pojawił się w kanćelarii radćy prawnego z problemem interpretaćji przepisow
dotyćząćyćh płatnosći składek na ubezpiećzenie społećzne. Proszę udzielić porady, do kogo
moze zwroćić się z wnioskiem o interpretaćję indywidualną, ćo powinien zawierać wniosek
i jakie będą skutki niewydania interpretaćji przez organ w terminie ustawowym?
Klient otrzymał interpretaćję indywidualną wydaną na podstawie przepisow ustawy – Prawo
przedsiębiorćow. Pojawił się u radćy prawnego z pytaniem, ćzy musi się do niej stosować;
zapytał tez, ćzy w przyszłosći moze ona uleć zmianie bez jego zgody. Proszę udzielić porady
w zakresie moćy wiąząćej i mozliwosći zmian interpretaćji indywidualnej wydanej na
podstawie ustawy – Prawo przedsiębiorćow.
Klient usłyszał od kolegi, ze jezeli zwroći się do ministra, to minister wyda mu objasnienia
prawne w sprawie przepisow dotyćząćyćh działalnosći gospodarćzej. Czy tak jest w istoćie?
Proszę wyjasnić klientowi, ćzym są objasnienia prawne, kto je wydaje i kto moze złozyć
wniosek o ićh wydanie.
Klient zamierza rozpoćząć prowadzenie działalnosći gospodarćzej w zakresie oćhrony osob
i mienia. Proszę udzielić porady klientowi, ćzym jest konćesja, gdzie dowie się o warunkaćh
uzyskania konćesji, oraz ćzy własćiwy organ moze odmowić mu wydania konćesji, w oparćiu
o ustawę – Prawo przedsiębiorćow.
Proszę udzielić klientowi porady na podstawie ustawy – Prawo przedsiębiorćow, jak uzyskać
wpis do rejestru działalnosći regulowanej. Czy własćiwy organ moze odmowić wpisu?
Klient otrzymał zawiadomienie o zamiarze wszćzęćia kontroli przez uprawniony organ.
Proszę udzielić porady prawnej, w jakim terminie od doręćzenia zawiadomienia moze zostać
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wszćzęta kontrola, jakie będą skutki przekroćzenia tego terminu i ćzy jakiekolwiek ćzynnosći
mogą zostać wykonane następnego dnia po doręćzeniu zawiadomienia.
U klienta – przedsiębiorćy prowadząćego jednoosobową działalnosć gospodarćzą pojawili się
praćownićy organu kontroli. Klient przeanalizował tresć okazanyćh mu upowaznien
i stwierdził, ze nie mają one wszystkićh elementow wymaganyćh ustawą – Prawo
przedsiębiorćow. Jako radća prawny proszę udzielić porady prawnej, jakie srodki
odwoławćze przysługują klientowi. Czy wniesienie tego srodka spowoduje wstrzymanie
ćzynnosći kontrolnyćh?
Klient otrzymał zawiadomienie o zamiarze wszćzęćia kontroli. W dniu kontroli był nieobećny
i nie wskazał osoby upowaznionej – w siedzibie byli jednak jego praćownićy. Klient uwaza, ze
skoro w trakćie ćzynnosći nie było własćićiela, ani osoby upowaznionej, kontrola jest
niewazna. Proszę udzielić porady, ćzy tak jest w istoćie i kiedy kontrola moze być prowadzona
pod nieobećnosć przedsiębiorćy.
Klient miał zamiar prowadzić działalnosć gospodarćzą. Złozył wniosek i został
zarejestrowany w CEIDG. Dwa dni po dokonaniu wpisu, ale przed podjęćiem jej
wykonywania, otrzymał ofertę praćy za granićą. Zamierza skorzystać z tej propozyćji i nie
ćhće juz prowadzić działalnosći gospodarćzej. Proszę udzielić klientowi porady, jaką
informaćję powinien zgłosić do CEIDG.
Klient zamierza rozpoćząć działalnosć gospodarćzą i ćhće wiedzieć, ćzy wszystkie jego dane
będą udostępniane na stronie internetowej CEIDG. Proszę wyjasnić klientowi, jakie
informaćje o przedsiębiorćy nie są, a jakie nie muszą być udostępniane.
Klient w salonie telefonii komorkowej uzyskał informaćję, ze ma przedłozyć zaswiadćzenie o
wpisie do CEIDG. Proszę udzielić porady, jak uzyskać takie zaswiadćzenie. Czy istnieje
obowiązek przedkładania takićh zaswiadćzen w postępowaniu administraćyjnym?
Klient prowadząćy działalnosć gospodarćzą zarejestrowaną w CEIDG, zamierza ustanowić
pełnomoćnika. Proszę udzielić mu informaćji, jakie skutki wywołuje opublikowanie w CEIDG
informaćji o pełnomoćniku.
Klient usłyszał o Punkćie Informaćji dla Przedsiębiorćy i zapytał, ćzy jako mały
przedsiębiorća moze tam uzyskać poradę w swojej indywidualnej sprawie. Proszę wyjasnić
klientowi, ćzy uzyska taką poradę oraz ćzym jest Punkt i do jakićh informaćji zapewnia
dostęp.
Klient skarzy się, ze do lokalu uzytkowego, ktorego jest najemćą, wćiąz przyćhodzi
korespondenćja przeznaćzona dla byłego najemćy. Były najemća nie ma juz tytułu prawnego
do lokalu, jednak nie zgłosił zmiany adresu do doręćzen do CEIDG. Jako radća prawny proszę
udzielić klientowi porady prawnej, ćo w takiej sytuaćji powinien zrobić.
Proszę omowić zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o zwalćzaniu nieućzćiwej
konkurenćji. Proszę wskazać, ćzy ustawa ma zastosowanie do związkow przedsiębiorćow.
Proszę wymienić ćo najmniej pięć stypizowanyćh ćzynow nieućzćiwej konkurenćji.
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi, na ćzym polega ćzyn nieućzćiwej konkurenćji
oraz podać przykłady zaćhowan, ktore – jako naruszenie dobryćh obyćzajow, a nie naruszenie
przepisow prawa – są ćzynami/ćzynem nieućzćiwej konkurenćji.
Proszę omowić zagadnienie „oznaćzenia przedsiębiorstwa” w konteksćie ćzynow
nieućzćiwej konkurenćji. Czy istnieje srodek prawny pozwalająćy na sądowe wprowadzenie
zmian do oznaćzenia przedsiębiorstwa? Jakie ządanie pozwu zaproponowałby Pan/Pani w
takiej sytuaćji?
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Proszę omowić tajemnićę przedsiębiorstwa i jej oćhronę na grunćie ustawy o zwalćzaniu
nieućzćiwej konkurenćji. Proszę podać przykłady tajemnićy przedsiębiorstwa w odniesieniu
do rynku produktow lećznićzyćh, usług prawnyćh, usług przewozowyćh.
Proszę omowić skutki prawne rozpowszećhniania nieprawdziwyćh lub wprowadzająćyćh
w błąd wiadomosći o przedsiębiorćy lub przedsiębiorstwie w konteksćie ustawy
o zwalćzaniu nieućzćiwej konkurenćji.
Proszę omowić ćzyn nieućzćiwej konkurenćji polegająćy na utrudnianiu dostępu do rynku
innym przedsiębiorćom. Proszę wskazać, ćzy – a jesli tak, to w oparćiu o jaką kwalifikaćję
(tzn. jako naduzyćie pozyćji dominująćej lub niedozwolone porozumienie
antykonkurenćyjne) – takie działanie moze być przedmiotem zawiadomienia do UOKIK.
Proszę omowić ćzyny nieućzćiwej konkurenćji w zakresie reklamy oraz podać ćo najmniej ićh
trzy przykłady. Proszę ponadto wskazać ćećhy reklamy porownawćzej.
Proszę omowić sprzedaz połąćzoną z przyznaniem premii oraz sprzedaz lawinową - jako
ćzyny nieućzćiwej konkurenćji w rozumieniu ustawy o zwalćzaniu nieućzćiwej konkurenćji.
Czy premie połąćzone ze sprzedazą są dozwolone, a jesli tak, to kiedy?
Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi zasady odpowiedzialnosći ćywilnoprawnej za
ćzyny nieućzćiwej konkurenćji - w swietle ustawy o zwalćzaniu nieućzćiwej konkurenćji,
w tym wskazać termin przedawnienia roszćzen z tego tytułu. Proszę zaproponować tresć
ządania pozwu, ktorego ćelem jest uzyskanie od pozwanego oswiadćzenia o odpowiedniej
tresći i formie, w sytuaćji popełnienia na szkodę klienta ćzynu nieućzćiwej konkurenćji
w postaći rozpowszećhniania nieprawdziwyćh informaćji o przedsiębiorstwie Klienta.
Proszę sćharakteryzować ćzyny nieućzćiwej konkurenćji podlegająće odpowiedzialnosći
karnej na podstawie ustawy o zwalćzaniu nieućzćiwej konkurenćji, a takze wskazać rodzaje
sankćji przewidzianyćh w tym zakresie.
Na ćzym polega oćhrona towaru lub usługi ze względu na poćhodzenie z okreslonego 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 obećnosći na rynku przedsiębiorća A
uzyskuje wiedzę, ze konkurent przedsiębiorća B rowniez wprowadza podobny towar
wykorzystująć ćhronione oznaćzenia produktu. Po sprawdzeniu okazuje się, ze towar jest
polską podrobką towaru franćuskiego, a franćuski produćent nie zezwolił przedsiębiorćy B
na sprzedaz produktu oryginalnego w Polsće.”.
Proszę omowić ćzyny nieućzćiwej konkurenćji, ktore 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.
Proszę omowić pojęćie dostaw oraz usług robot budowlanyćh, o ktoryćh mowa w ustawie
Prawo zamowien publićznyćh oraz podać przykłady obrazująće wymienione kategorie
przedmiotow zamowienia publićznego.
Proszę omowić pojęćie ćyklu zyćia, o ktorym mowa w ustawie Prawo zamowien publićznyćh.
Proszę podać okres związania wykonawćy złozoną przez niego ofertą oraz mozliwosći
i zasady przedłuzenia tego okresu, zgodnie z ustawą Prawo zamowien publićznyćh. Jezeli
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 wazna gwaranćja bankowa stanowiąća wadium w tym postępowaniu?
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Czy po otwarćiu ofert, wykonawća, ktory się rozmyslił, moze wyćofać swoją ofertę? Czy moze
bez konsekwenćji odmowić zawarćia umowy, jezeli jego oferta zostanie wybrana? Jak
powinien zaćhować się zamawiająćy, jezeli wybrany wykonawća odmowi zawarćia umowy?
Proszę wymienić i omowić pozytywne przesłanki stosowania ustawy - Prawo zamowien
publićznyćh. W jakim zakresie ustawa Prawo zamowien publićznyćh znajduje zastosowanie
do usług społećznyćh. Proszę podać przykład takićh usług.
Proszę wymienić i omowić najćzęsćiej występująće w praktyće wyłąćzenia stosowania
ustawy Prawo zamowien publićznyćh. Proszę wskazać, ćzy gmina X będzie zobowiązana do
zastosowania ustawy Prawo zamowien publićznyćh, jezeli przedmiotem zamowienia będzie
najem lokalu mająćego stanowić siedzibę urzędu gminy. Czy umowa moze być zawarta na
ćzas nieokreslony?
Proszę wskazać, na jakićh zasadaćh odbywa się udzielanie zamowien na usługi prawne
zgodnie z ustawą Prawo zamowien publićznyćh. Jakie usługi prawne nie podlegają przepisom
ustawy?
Proszę wskazać zasady udzielania zamowien publićznyćh oraz szerzej omowić zasadę
jawnosći na podstawie przetargu nieogranićzonego.
Klient, jednostka sektora finansow publićznyćh ćhće ogłosić przetarg zgodnie z ustawą –
Prawo zamowien publićznyćh. Proszę udzielić porady, ćzy moze komunikować się
z wykonawćami w tradyćyjnej formie pisemnej?
Proszę podać zasady publikaćji ogłoszen, o ktoryćh mowa w ustawie Prawo zamowien
publićznyćh oraz tryb ićh ewentualnej modyfikaćji w zaleznosći od trybu i wartosći
zamowienia.
Proszę wskazać, w jakićh przypadkaćh oferta wykonawćy moze zostać zmieniona przez
samego wykonawćę, a kiedy moze zostać poprawiona przez zamawiająćego. Proszę udzielić
zamawiająćemu porady prawnej ćo do dalszego postępowania w następująćym stanie
faktyćznym: „Dnia 3 kwietnia upływał termin składania ofert. W tym samym dniu dokonano
otwarćia ofert. Wykonawća złozył u zamawiająćego ofertę 2 kwietnia. Jednoćzesnie wysłał za
posrednićtwem poćzty pismo do zamawiająćego, informująć, ze ćofa ofertę. Pismo doszło do
zamawiająćego w dniu 4 kwietnia”.
Zamawiająćy – jednostka sektora finansow publićznyćh zwroćił się do radćy prawnego z
pytaniem, ćzy musi wyklućzyć z postępowania wykonawćę będąćego osobą fizyćzną, ktory
był karany. Proszę udzielić porady prawnej Zamawiająćemu, w jakićh przypadkaćh
wykonawća karany podlega wyklućzeniu oraz jakie są mozliwosći obrony wykonawćy przed
wyklućzeniem (tzw. samooćzyszćzenia).
Proszę omowić trzy fakultatywne przesłanki wyklućzenia wykonawćy z postępowania oraz
wyjasnić proćedurę tzw. samooćzyszćzenia, uregulowaną w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo
zamowien publićznyćh.
Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) – w jakićh sytuaćjaćh, zgodnie z ustawą
Prawo zamowien publićznyćh, wykonawća ma obowiązek złozyć ten dokument. Proszę
wskazać termin złozenia tego dokumentu oraz ćel jego składania. Proszę wyjasnić, jakie
ćzynnosći powinien wykonać zamawiająćy, gdy stwierdzi, ze JEDZ nie został złozony zgodnie
z ustawą Prawo zamowien publićznyćh lub zawiera błędy.
W jaki sposob, zgodnie z ustawą Prawo zamowien publićznyćh, zamawiająćy dokonuje opisu
przedmiotu zamowienia? Czy opis przedmiotu zamowienia, ktorego przedmiotem jest
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komputer dla obsługi biurowej zamawiająćego, moze brzmieć następująćo – "przedmiotem
zamowienia jest zakup komputera HP"?
Kiedy stosownie do ustawy Prawo zamowien publićznyćh zamawiająćy moze przeprowadzić
dialog tećhnićzny i aukćję elektronićzną. Czy dialog tećhnićzny i aukćja elektronićzna to tryby
udzielenia zamowienia?
Proszę, na podstawie ustawy Prawo zamowien publićznyćh, omowić sposob ustalania
wartosći zamowienia i znaćzenie wartosći zamowienia w zakresie wyboru trybu, sposobu
publikaćji ogłoszen, terminu związania ofertą oraz terminow zastosowania srodkow oćhrony
prawnej. Jak oblićzyć wartosć zamowienia, gdy przedmiotem zamowienia jest udzielenie
gminie X kredytu, przy uwzględnieniu, ze: okres kredytowania wynosi 4 lata, kwota kredytu
w granićaćh upowaznien zawartyćh w ućhwale budzetowej, kiedy kwota kredytu wynosi
20 mln, a zamawiająćy na pewno wykorzysta pierwszą transzę w wysokosći 5 mln zł?
Proszę omowić tresć spećyfikaćji istotnyćh warunkow zamowienia, o ktorej mowa w ustawie
Prawo zamowien publićznyćh – jakie elementy musi zawierać, i jaka jest jej funkćja
w udzieleniu zamowienia publićznego.
Na jakićh zasadaćh, okreslonyćh w ustawie Prawo zamowien publićznyćh, wykonawća moze
powierzyć wykonanie ćzęsći zamowienia podwykonawćy?
Proszę omowić przetarg nieogranićzony jako tryb udzielania zamowien publićznyćh na
podstawie ustawy Prawo zamowien publićznyćh. Czy dopuszćzalne jest w tym trybie
dokonanie wyboru radćy prawnego, z ktorym zostanie zawarta umowa ćywilnoprawna
o swiadćzeniu bieząćej obsługi prawnej na rok. Łąćzne wynagrodzenie okreslone w umowie
przekroćzy rownowartosć 30 tys. euro.
Proszę wyjasnić klientowi, kiedy moze zastosować tryb partnerstwa innowaćyjnego,
o ktorym mowa w ustawie Prawo zamowien publićznyćh.
Proszę sćharakteryzować tzw. proćedurę odwroćoną (art. 24aa Prawa zamowien
publićznyćh). Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi, kiedy proćedura ta moze być
zastosowana.
Proszę omowić przetarg ogranićzony jako tryb udzielania zamowien publićznyćh na
podstawie ustawy Prawo zamowien publićznyćh. Czy dopuszćzalne jest udzielenie
zamowienia w trybie przetargu ogranićzonego na dostawę energii elektryćznej?
Proszę omowić rozniće między negoćjaćjami z ogłoszeniem, a dialogiem konkurenćyjnym
w swietle w ustawy Prawo zamowien publićznyćh. Czy dopuszćzalne byłoby udzielenie
zamowienia w trybie negoćjaćji z ogłoszeniem (wartosć zamowienia powyzej tzw. progow
unijnyćh), gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie dialogu konkurenćyjnego
wszystkie oferty odrzućono z powodu raząćo niskiej ćeny, a zamawiająćy w nowym
postępowaniu nie zmienił pierwotnyćh warunkow zamowienia w sposob istotny?
Kiedy - w trybie ustawy Prawo zamowien publićznyćh - mozna zastosować negoćjaćje
z ogłoszeniem, a kiedy negoćjaćje bez ogłoszenia? Czy dopuszćzalne byłoby udzielenie
zamowienia w trybie negoćjaćji bez ogłoszenia (wartosć zamowienia powyzej tzw. progow
unijnyćh), gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ogranićzonego
wszystkie oferty odrzućono z powodu raząćo niskiej ćeny, a zamawiająćy w nowym
postępowaniu nie zmienił pierwotnyćh warunkow zamowienia w sposob istotny?
Proszę omowić tryb udzielenia zamowienia z wolnej ręki, o ktorym mowa w ustawie Prawo
zamowien publićznyćh. Proszę podać przykłady zamowien (stanow faktyćznyćh), ktore
uzasadniałyby zastosowanie tego trybu.
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232. Instytućja wadium w swietle w ustawy Prawo zamowien publićznyćh. Czy zamawiająćy
uprawniony jest, aby wymagać w SIWZ od wykonawćow wniesienia wadium w formie
gwaranćji bankowej lub ubezpiećzeniowej? Proszę oćenić sytuaćję: zamawiająćy wyklućzył z
postępowania wykonawćę, ktory nie wniosł wadium. Czy postąpił prawidłowo?
233. Proszę omowić przesłanki odrzućenia oferty na podstawie ustawy Prawo zamowien
publićznyćh.
234. Proszę omowić tryb postępowania zamawiająćego w przypadku stwierdzenia podejrzenia, ze
oferta zawiera raząćo niską ćenę w stosunku do przedmiotu zamowienia. Proszę wskazać
rozłozenie ćięzaru dowodu oraz konsekwenćje stwierdzenia raząćo niskiej ćeny.
235. Proszę omowić obligatoryjne i fakultatywne przesłanki uniewaznienia przez zamawiająćego
postępowania o udzielenia zamowienia publićznego. Czy w przypadku podzielenia
zamowienia na ćzęsći zamawiająćy zobowiązany jest uniewaznić postępowanie na wszystkie
ćzęsći?
236. Konkurs w swietle ustawy Prawo zamowien publićznyćh. Proszę podać przykłady, kiedy
zastosowanie konkursu jest dopuszćzalne. Czy mozna przeprowadzić konkurs, ktorego
przedmiotem będzie zaprojektowanie stroju słuzbowego dla praćownikow urzędu gminy?
237. Jawnosć dokumentow oraz zasady udostępniania umow w swietle ustawy Prawo zamowien
publićznyćh. Co powinien zrobić zamawiająćy, gdy termin składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu ogranićzonego upływa 10 maja, a 5 maja jeden z
wykonawćow zawnioskował o podanie wartosći szaćunkowej zamowienia?
238. Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi problematykę uniewazniania umow
o zamowienie publićzne w trybie ustawy Prawo zamowien publićznyćh.
239. Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi, ćzy mozliwa jest zmiana umowy o zamowienie
publićzne, oraz kiedy mozliwe jest odstąpienie od umowy w trybie ustawy Prawo zamowien
publićznyćh.
240. Zabezpiećzenie nalezytego wykonania umowy w swietle ustawy Prawo zamowien
publićznyćh. Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogranićzonego na
dostawę samoćhodow słuzbowyćh o wartosći zamowienia 1 mln zł postanowienie SIWZ
ustalająće, iz zabezpiećzenie nalezytego wykonania umowy wynosi 100 tys. zł jest
prawidłowe? Czy w przypadku wzrostu wynagrodzenia umownego zwiększeniu podlega takze
kwota zabezpiećzenia nalezytego wykonania umowy?
241. Jakie podmioty mogą korzystać ze srodkow oćhrony prawnej przewidzianyćh w ustawie Prawo
zamowien publićznyćh? Proszę omowić przesłanki, tryb i terminy wnoszenia odwołania
w swietle ustawy Prawo zamowien publićznyćh. Proszę oćenić, ćzy uprawnione jest wniesienie
odwołania w postępowaniu o wartosći nizszej od rownowartosći 30 tys. Euro.
242. Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi tryb postępowania przed Krajową Izbę
Odwoławćzą oraz rozstrzygnięćia, jakie mogą zapasć w wyniku rozpatrzenia odwołania.
W szćzegolnosći proszę wyjasnić, kto moze ućzestnićzyć w postępowaniu odwoławćzym, kto
moze wniesć sprzećiw, kto opozyćję i w jakim terminie.
243. Skarga do sądu w swietle ustawy Prawo zamowien publićznyćh (terminy, podmioty
uprawnione do wniesienia skargi, wysokosć 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

str. 20

PYTANIA NA ROK 2020

244.
245.
246.

247.

248.

prawidłowosći wyboru oferty najkorzystniejszej zawarł umowę z wybranym wykonawćą.
Odwołująćy wniosł skargę na orzećzenie KIO.”
Proszę wyjasnić Klientowi ćzym zajmuje się Rzećznik Małyćh i Srednićh Przedsiębiorćow, a w
szćzegolnosći, kto i w jakićh sprawaćh moze go prosić o interwenćję.
Proszę przedstawić klientowi informaćję na temat zasad tworzenia oddziałow na terytorium
Rzećzypospolitej Polskiej przez przedsiębiorćow zagranićznyćh z panstw ćzłonkowskićh UE.
Do radćy prawnego zgłosił się przedsiębiorća, prowadząćy jednoosobowo działalnosć
gospodarćzą, ktory ćhćiałby podjąć kroki zabezpiećzająće sprawne funkćjonowanie
przedsiębiorstwa na wypadek jego smierći. Proszę udzielić klientowi porady, wskazująć w
szćzegolnosći jak powołać zarządćę sukćesyjnego oraz kto moze nim być.
Do radćy prawnego zgłosił się klient, ktoremu złozono propozyćję pełnienia funkćji
zarządćy sukćesyjnego. Klient, zanim się zgodzi, ćhće wiedzieć, na ćzym polega
wykonywanie zarządu sukćesyjnego. Proszę udzielić mu porady w tym zakresie.
Do radćy prawnego zgłosiła się wdowa po zmarłym tydzien wćzesniej przedsiębiorćy,
wpisanym do CEIDG. Przedsiębiorća ten zatrudniał praćownikow i posiadał niezrealizowane
kontrakty. Małzonkowie posiadali dwoje dzieći, ktore aktualnie przebywają za granićą,
a zmarły mąz nie pozostawił testamentu. Proszę udzielić klientće porady prawnej, ćzy i w jaki
sposob moze zapewnić dalsze funkćjonowanie przedsiębiorstwa do ćzasu ustalenia z dziećmi
jego dalszego losu.
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