
 

UCHWAŁA Nr 838/XI/2022 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 

z dnia  23 grudnia 2022 r.   

 

w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023 

 

 

Na podstawie § 30 ust. 3b Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 

2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Ogłasza się zbiory pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023, stanowiące załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

(-) Włodzimierz Chróścik 

 

Prezes 

Krajowej Rady Radców Prawnych 

(-) Agnieszka Gajewska-Zabój 

 

Sekretarz 

Krajowej Rady Radców Prawnych 

 

 

 

 

  



Załącznik do uchwały Nr 838/XI/2022 

Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych z dnia 23 grudnia 2022 r. 

 

 

 

ZBIORY PYTAŃ NA KOLOKWIA USTNE W ROKU SZKOLENIOWYM 2023 

 

 

I ROK APLIKACJI 

 

I. PRAWO PRACY 

 

1. Xerex sp. z o.o., ma zamiar zawrzeć umowę o pracę z Janem K., jednym z dwóch 

wspólników spółki, wspólnikiem większościowym. Zarząd w spółce jest jednoosobowy, 

jego członkiem jest Jan K. Jan K. ma zostać zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. 

produkcji, na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego etatu. Do jego obowiązków ma 

należeć koordynowanie pracy spółki, pozyskiwanie nowych klientów, uczestnictwo  

w przetargach. Czy w takich warunkach możliwe jest wykonywanie zatrudnienia o cechach 

pracowniczych?  

2. Wiesław W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Wiesław W. zawarł, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

umowę o pracę z Janem K. W związku z brakiem zapłaty wynagrodzenia za pracę  

w godzinach nadliczbowych Jan K. postanowił wystąpić przeciwko pracodawcy z pozwem 

o zapłatę tego wynagrodzenia. Jak Jan. K. powinien oznaczyć w pozwie pozwanego 

pracodawcę? Wskaż, jakich uprawnień pracownik może dochodzić z tytułu nadgodzin. 

3. W statucie spółki akcyjnej wskazano, że do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy 

uprawniony jest dyrektor działu personalnego spółki. W dniu 20.12.2022 r. pracodawca 

reprezentowany przez zarząd spółki wypowiedział umowę o pracę jednemu z pracowników. 

Czy wypowiedzenie zostało dokonane przez podmiot uprawniony do dokonywania 

czynności z zakresu prawa pracy? Jako pełnomocnik pracownika proszę określić, jakie 

roszczenia przysługują pracownikowi z tytułu wypowiedzenia umowy. 

4. Jan K. został powołany decyzją rady nadzorczej w skład zarządu spółki akcyjnej. Rada 

określiła wysokość wynagrodzenia należnego Janowi K. za wykonywanie czynności 

członka zarządu. Jan K. przez 6 miesięcy wykonywał obowiązki członka zarządu  

i otrzymywał wynagrodzenie ustalone przez radę. Czy między Janem K. a spółką 

doszło do nawiązania stosunku pracy? Uzasadnij odpowiedź. 

5. Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę z powodu likwidacji zajmowanego 

przez nią samodzielnego stanowiska księgowego i powierzenia prowadzenia księgowości 

podmiotowi zewnętrznemu (biuru rachunkowemu). Pracownica odwołała się od  

wypowiedzenia do sądu pracy, wskazując, że wypowiedzenie jest sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego z uwagi na fakt, iż jest ona osobą samotnie wychowującą dziecko 

w wieku 5 lat. Czy uzasadnienie roszczenia pracownicy rokuje uzyskanie pozytywnego 

rozstrzygnięcia w sądzie?  

6. Kiedy pracodawca obowiązany jest ustalić Regulamin Pracy oraz Regulamin  

Wynagradzania i w jaki sposób ustalenie tych aktów powinno nastąpić?  

7. Jan K. został zatrudniony w spółce X sp. z o.o. od 1.10.2022 r. na stanowisku magazyniera. 

W zawartej przez strony umowie o pracę wskazano, że wynagrodzenie zasadnicze Jana K. 

wynosić będzie 3 200 zł. Zgodnie z postanowieniami obowiązującego u pracodawcy 

Regulaminu Wynagradzania pracownik zatrudniony na stanowisku magazyniera jest 

uprawniony do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości od 3 500 zł do 4 000 zł.  



W okresie od 1.10.2022 r. do 31.12.2022 r. pracodawca wypłacał Janowi K. umówione 

wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 200 zł. Jaką zasadę prawa pracy naruszył 

pracodawca w tym stanie faktycznym? 

8. Pracodawca zatrudniał w 2022 r. 65 pracowników. U pracodawcy nie działają organizacje 

związkowe. Pracodawca ustalił w 2022 r. Regulamin Pracy. W 2023 r. zatrudnienie  

u pracodawcy spadło do poziomu 45 pracowników. Mając to na uwadze, pracodawca 

uchylił Regulamin Pracy. Czy działanie pracodawcy było uprawnione i formalnie 

poprawne?  

9. Pracodawca zawarł z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym  

u tego pracodawcy, porozumienie w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy, w którym 

przyjęto, że pracownicy działu zaopatrzenia są uprawnieni do decydowania o konkretnej 

godzinie rozpoczynania pracy, przypadającej między godz. 7.00 a godz. 9.00 w dni, które 

zgodnie z tym rozkładem są dla tych pracowników dniami pracy. Czy przedmiotowe 

porozumienie jest źródłem prawa pracy?  

10. Jan K. ustalił ustnie ze spółką X sp. z o.o. rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wymiar  

i rozkład czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia. W wyniku tych ustaleń Jan K. 

wykonywał pracę przez 3 tygodnie, po upływie których zwrócił się do spółki  

o potwierdzenie zatrudnienia poprzez zawarcie umowy o pracę w formie pisemnej.  

W reakcji na to żądanie spółka zwolniła Jana K. ze skutkiem natychmiastowym, twierdząc, 

że nie zawarła z nim skutecznie umowy o pracę, skoro nie została zachowana forma 

pisemna. Czy między stronami doszło do zawarcia umowy o pracę? 

11. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny od 1.09.2022 r.  

do 30.11.2022 r. Na jej podstawie pracownik wykonywał pracę na stanowisku księgowego. 

W dniu 1.12.2022 r. pracodawca zawarł z pracownikiem kolejną umowę na okres próbny – 

tym razem od 1.12.2022 r. do 31.01.2023 r. – określając, że praca będzie wykonywana na 

tym samym stanowisku. Jakie będą skutki zawarcia ww. umowy?  

12. Z uwagi na znaczący spadek zamówień pracodawca został zmuszony do zmiany warunków 

pracy i wynagradzania pracownika zatrudnionego na stanowisku przedstawiciela 

handlowego. Zmiana ta ma polegać na zmniejszeniu wymiaru czasu pracy z całego etatu  

do ¾ etatu oraz na proporcjonalnym (o ¼) obniżeniu wynagrodzenia. W jaki sposób 

pracodawca może dokonać planowanych zmian warunków pracy i wynagradzania?  

13. W zawartej na piśmie umowie o pracę nie został wskazany wymiar czasu pracownika oraz 

rodzaj pracy. Czy między stronami doszło do zawarcia umowy o pracę?  

14. Strony zawarły w dniu 10.12.2022 r. umowę o pracę, wskazując w niej, iż pracownik  

rozpocznie pracę w dniu 3.01.2023 r. W dniu 28.12.2022 r. pracownik stał się niezdolny  

do pracy wskutek choroby i otrzymał zwolnienie lekarskie do dnia 8.01.2023 r. W związku 

z tym w dniu 3.01.2023 r. nie stawił się do pracy, powiadamiając tego dnia pracodawcę  

o przyczynie nieobecności. Czy między stronami doszło do nawiązania stosunku pracy?  

15. Strony zawarły trzy następujące po sobie umowy o pracę, a mianowicie:  

✓ umowę o pracę na okres próbny – umowa z dnia 28 marca 2019 r. zawarta na okres 

od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.;  

✓ umowę o pracę na czas określony – umowa z dnia 26 czerwca 2019 r. zawarta na 

okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.;  

✓ umowę o pracę na czas określony – umowa z dnia 29 czerwca 2021 r. zawarta na 

okres od 1 lipca 2021 r. do 31 marca 2022 r.  

Czy w tym stanie rzeczy doszło do przekształcenia ostatniej z ww. umów z mocy prawa  

w umowę o pracę na czas nieokreślony?  

16. Działalność pracodawcy polega na produkcji opakowań papierowych. W związku z tym 

pracodawca zatrudnia 25 pracowników produkcyjnych. Produkcja odbywa się w hali 

wyposażonej w specjalistyczny park maszynowy. W dniu 1.12.2022 r. pracodawca zawarł 



ze spółką X sp. z o.o. na okres 2 lat umowę dzierżawy hali wraz z parkiem maszynowym. 

Jakie będą skutki zawarcia umowy dzierżawy oraz jej rozwiązania po upływie okresu, na 

który została zawarta umowa dla istnienia stosunków pracy ww. pracowników?  

17. Jakie działania powinien podjąć pracodawca zatrudniający 34 pracowników i zamierzający 

dokonać zwolnienia grupowego?  

18. Pracodawca zatrudniający 44 pracowników rozwiązał z dniem 31.01.2023 r. umowę o pracę 

z jednym z pracowników z przyczyn niedotyczących pracownika. Pracownik był 

zatrudniony u tego pracodawcy przez 11 lat i w okresie poprzedzającym rozwiązanie 

umowy o pracę jego wynagrodzenie wynosiło 18 000 zł. W związku z powyższym 

pracodawca wypłacił pracownikowi odprawę pieniężną w wysokości trzymiesięcznego 

wynagrodzenia, tj. w kwocie 54 000 zł. Czy pracownikowi przysługuje odprawa i w jakiej 

wysokości? 

19. Pracodawca zatrudniający 52 pracowników rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę, 

zawartą na okres próbny, za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika.  

Czy pracownik jest uprawniony do odprawy pieniężnej?  

20. Pracodawca zatrudniający 65 pracowników wypowiedział w dniu 27.09.2022 r. jednemu  

z nich umowę o pracę na czas nieokreślony z przyczyn niedotyczących pracownika. 

Wypowiedzenie zostało dokonane z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

który upływał 31.12.2022 r. Przed nadejściem tej daty okazało się, że zachodzi potrzeba 

dalszego zatrudnienia tego pracownika, w związku z czym strony zawarły w dniu 

23.12.2022 r. kolejną umowę o pracę na czas nieokreślony, w której jako datę rozpoczęcia 

przez pracownika pracy wskazały dzień 3.01.2023 r. Czy w opisanej sytuacji pracownik 

nabędzie prawo do odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 

31.12.2022 r.? Uzasadnij odpowiedź. 

21. Pracodawca rozwiązał za wypowiedzeniem umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym 

na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Pracownik zamierza wytoczyć 

powództwo o przywrócenie do pracy. Pracownik zarabiał 7 100 zł miesięcznie. W jaki 

sposób oblicza się wartość przedmiotu sporu w tym stanie faktycznym, jaki sąd będzie 

rzeczowo właściwy do rozpoznania sprawy i czy w sprawie tej należna będzie opłata  

od pozwu? 

22. Pracownik w odwołaniu od wypowiedzenia wniósł o zasądzenie odszkodowania  

za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy. Na rozprawie oświadczył, że modyfikuje swoje 

roszczenie i w miejsce pierwotnie zgłoszonego roszczenia o zasądzenie odszkodowania 

wnosi o przywrócenie go do pracy. Czy taka modyfikacja roszczenia jest dopuszczalna,  

a jeśli tak, to jakie są warunki dopuszczalności? 

23. Pracownik domagał się zasądzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych  

w kwocie 65 000 zł. Sąd pierwszej instancji zasądził na jego rzecz tytułem spornego 

wynagrodzenia kwotę 25 000 zł, oddalając powództwo w pozostałej części. Pracownik 

wniósł apelację od niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, czyli zaskarżył wyrok  

w zakresie oddalonych 40 000 zł, wskazując tę kwotę jako wartość przedmiotu zaskarżenia. 

Czy prawidłowo obliczył wartość przedmiotu zaskarżenia oraz czy powinien, i jeśli tak to 

w jakiej wysokości, uiścić opłatę? 

24. Pracownik bez swojej winy uchybił 14-dniowemu terminowi do wniesienia powództwa  

o uchylenie kary porządkowej przewidzianemu w art. 112 § 2 k.p. W związku z tym złożył 

w sądzie pozew o uchylenie kary wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego 

wniesienia. Czy sąd uwzględni ww. wniosek?  

25. Pracownicy pracują w dwóch zakładach produkcyjnych jednego pracodawcy: w Warszawie 

oraz w Bielsku-Białej. Pracownicy pracujący w Warszawie na takich samych stanowiskach, 

wykonując taką samą pracę, takiej samej jakości, mając takie same kwalifikacje i poziom 

odpowiedzialności zarabiają o 1 000 zł miesięcznie więcej. Różnica wynika tylko 



i wyłącznie z innej stawki wynagrodzenia zasadniczego w umowach o pracę. Klientem jest 

pracownik z Bielska-Białej. Czy wobec klienta naruszono jakąś zasadę prawa pracy, a jeśli 

tak, jakie roszczenia przysługują mu z tego tytułu? 

26. Pracodawca działa w branży transportowej. Kierowca z 25-letnim stażem pracy u tego 

pracodawcy na stanowisku kierowcy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości  

4 000 zł miesięcznie. Kierowca z 15-letnim stażem pracy u tego pracodawcy na stanowisku 

kierowcy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 000 zł miesięcznie.  

Obaj pracują u pracodawcy od początku kariery zawodowej. Wykonują taką samą pracę, 

takiej samej jakości, mają takie same kwalifikacje i poziom odpowiedzialności. Klientem 

jest kierowca z 15-letnim stażem pracy. Czy wobec klienta naruszono jakąś zasadę prawa 

pracy, a jeśli tak, jakie roszczenia przysługują mu z tego tytułu? 

27. Pracownik stawia zarzuty nieuzasadnionego wypowiedzenia oraz dyskryminacji. Twierdzi, 

że jest umocowany do reprezentowania swojej organizacji zakładowej wobec pracodawcy 

pełnomocnictwem zarządu zakładowej organizacji związkowej. Twierdzi jednocześnie,  

że nie podlega szczególnej ochronie stosunku pracy z uwagi na działalność związkową. 

Pracownik podnosi również, że prawdziwą przyczyną złożonego mu wypowiedzenia jest 

działalność związkowa – kolejne pismo do zarządu pracodawcy o podwyżki. Zdaniem 

pracodawcy, pracownik w sposób ciężki naruszył swoje podstawowe obowiązki 

pracownicze – odmówił wykonania polecenia służbowego, wydanego przez  

bezpośredniego przełożonego pracownika. Jak rozkłada się ciężar dowodu pomiędzy 

stronami sporu? 

28. Janusz B. zawarł ze Spółką K. umowę, na podstawie której Spółka K. została właścicielem 

prowadzonego przez Janusza B. przedsiębiorstwa. Jako datę przejęcia wskazano w umowie 

dzień 1 czerwca. Z uwagi na problemy organizacyjne do wydania przedsiębiorstwa doszło 

miesiąc później, tj. 1 lipca. Wskaż, w stosunku do którego podmiotu, pracownicy powinni 

kierować roszczenie o wynagrodzenie za pracę w czerwcu. Wyjaśnij także, jaki wpływ ma 

przejęcie całości lub części zakładu pracy na roszczenia pracownicze.  

29. Spółka K. postanowiła sprzedać prowadzoną restaurację, gdzie od kilkunastu lat była 

zatrudniona Alina Z. W toku negocjacji z nabywcą ustalono, że dzień przed datą przejęcia 

restauracji przez nabywcę wszystkie umowy o pracę zostaną rozwiązane na mocy 

porozumienia stron, a w dniu przejęcia (1 kwietnia) nabywca zawrze nowe umowy o pracę 

na tych samych lub lepszych warunkach, co też nastąpiło. W dniu 30 kwietnia Wojciech B. 

wypowiedział Alinie Z. umowę o pracę. Wskaż okres wypowiedzenia, a także podaj jakie 

skutki w zakresie treści stosunku pracy ma przejście części lub całości zakładu pracy  

na innego pracodawcę. 

30. W skład zakładu produkcji folii wchodziły hale produkcyjne i biura, łącznie 7 budynków. 

W każdym z budynków pracowała inna sprzątaczka, w tym Alina B. Hala, w której 

pracowała Alina B., została sprzedana. W wypowiedzeniu jej umowy o pracę podano jako 

przyczynę likwidację stanowiska pracy z powodu sprzedaży hali, w której Alina B. 

świadczyła pracę. Oceń podany stan faktyczny, przedstawiając zasady konstruowania 

przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę.  

31. Podczas spotkania w sprawie sposobu opisywania faktur pracownikowi działu marketingu 

zarzucono, że niezgodnie z prawdą podaje w opisie, iż wszystkie jednostki pracodawcy 

wykorzystały materiały marketingowe o takiej samej wartości, podczas gdy oczywiste jest, 

że wartość ta w każdym przypadku była inna. Pod koniec spotkania pracownikowi 

wręczone zostało „pismo w sprawie rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym”, 

w którym jako przyczynę podano tylko jedno zdanie: „wprowadzenie pracodawcy w błąd”. 

Pracownik twierdzi, że przyczyna rozwiązania umowy o pracę jest niekonkretna. Oceń 

podany stan faktyczny, przedstawiając kryteria oceny konkretności przyczyny rozwiązania 

umowy o pracę. 



32. Janina K. była właścicielką przedszkola. Obserwując monitoring sal przedszkolnych, 

zauważyła, że jedna z nauczycielek – Iwona Z. niewłaściwie odnosi się do dzieci. Z uwagi 

na to, że Iwona Z. korzystała ze zwolnienia lekarskiego, Janina Z. udała się do jej miejsca 

zamieszkania, aby osobiście wręczyć Iwonie Z. zwolnienie dyscyplinarne. Nikt nie odebrał 

domofonu. W tej sytuacji telefonem komórkowym sfotografowała pismo w sprawie 

zwolnienia dyscyplinarnego i przesłała Iwonie Z. Zdjęcie via MMS, po czym udała się  

na pocztę i przesłała to samo pismo pocztą. Iwona Z. odczytała MMS tego samego dnia,  

a przesłane pocztą pismo zostało przez nią odebrane po dwóch dniach. Oceń przedstawiony 

stan faktyczny, podaj wymogi formalne pisma w sprawie rozwiązania umowy o pracę, 

wskaż przypadki, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z winy 

pracownika. 

33. Krystian B. wielokrotnie negatywnie wypowiadał się w lokalnych mediach o członkach 

zarządu spółki miejskiej, w której był zatrudniony na stanowisku kierownika działu. 

Wskazywał, że dopuszczają się oni wielu nieprawidłowości oraz podawał ich przykłady. 

Podnosił, że nie mają oni wystarczających kompetencji do kierowania tego rodzaju spółką. 

W związku z tymi oskarżeniami pracodawca wypowiedział Krystianowi B. umowę o pracę, 

wskazując jako przyczynę utratę zaufania z powodu krytycznych wypowiedzi o członkach 

zarządu w lokalnych mediach. Czy dokonane wypowiedzenie było uzasadnione? Uzasadnij 

odpowiedź.  

34. Piotr W. odwołał się od wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca podniósł,  

że w wypadku, w którym Sąd uzna wypowiedzenie za nieuzasadnione, wnosi o orzeczenie  

w miejsce przywrócenia do pracy odszkodowania. Wskazał, że utracił zaufanie do Piotra 

W., gdyż po wręczeniu wypowiedzenia skierował on szereg zawiadomień do różnych 

organów państwowych, co skutkowało wieloma kontrolami. Oceń argumentację 

pracodawcy oraz przedstaw zasady orzekania o odszkodowaniu w miejsce zgłoszonego 

przez pracownika powództwa o przywrócenie do pracy.  

35. Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę z zastosowaniem  

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Pismo w tej sprawie zostało doręczone  

za pośrednictwem poczty. Pracownik odebrał pismo w ostatnim dniu okresu awizowania, 

tj. 1 marca. Pracodawca w wydanym pracownikowi świadectwie wskazał, że umowa  

o pracę rozwiązała się w dniu 31 marca. Oceń prawidłowość świadectwa pracy, a także 

podaj, jak oblicza się okres wypowiedzenia, kiedy rozpocznie się i kiedy zakończy w tym 

stanie faktycznym. Wskaż ewentualne roszczenia pracownika, także w związku  

z nieprawidłowo wystawionym świadectwem pracy. 

36. Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę. W toku procesu sądowego 

okazało się, że pracownik za dwa lata może uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury. 

Sąd przywrócił pracownika do pracy i zasądził wynagrodzenie za czas pozostawania bez 

pracy. Ustalono, że pracownik po upływie 10 dni od ustania stosunku pracy zachorował, 

następnie przez okres 182 dni korzystał z zasiłku chorobowego, a potem przebywał  

na rencie z tytułu niezdolności do pracy. Jaka będzie treść wyroku w części dotyczącej 

wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy? Przedstaw, w jakich przypadkach  

i w jakiej kwocie pracownik może domagać się wynagrodzenia za czas pozostawania bez 

pracy.  

37. Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony. Pracodawca 

wypowiedział umowę o pracę. Pracownik odwołał się od wypowiedzenia, podnosząc,  

że wypowiedzenie umowy o pracę miało charakter dyskryminacyjny, gdyż wiązało się  

z częstymi jego nieobecnościami spowodowanymi koniecznością opieki nad ciężko chorą 

matką. Pracodawca wniósł o oddalenie powództwa, podnosząc, że w przypadku 

wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony nie podlega badaniu przyczyna 

wypowiedzenia. Oceń argumentację obu stron procesowych. 



38. W zawartej na czas nieokreślony umowie o pracę strony postanowiły, że okres 

wypowiedzenia będzie wynosił 6 miesięcy. Po dziewięciomiesięcznym okresie 

zatrudnienia pracodawca wypowiedział umowę o pracę, podnosząc zarzuty dotyczące 

działań pracownika na rzecz konkurencji. Pracownik wniósł o zasądzenie odszkodowania. 

Wskaż, w jakiej wysokości pracownik może w tej sytuacji domagać się odszkodowania. 

Uzasadnij odpowiedź.  

39. Irena Z. była dyrektorem Samorządowego Centrum Kultury. Wójt Gminy odwołał 

powódkę ze stanowiska. Powódka jako pozwanego wskazała Gminę, która podniosła zarzut 

braku legitymacji biernej. Na skutek sugestii sądu do udziału w sprawie już w toku procesu 

wezwane zostało Samorządowe Centrum Kultury, które podniosło zarzut, że pozew wobec 

niego został wniesiony po upływie 21 dni. Sąd Rejonowy oddalił powództwo, podzielając 

argumentację pozwanych. Oceń prawidłowość tego rozstrzygnięcia. 

40. Zygfrydzie B. wręczone zostało wypowiedzenie umowy o pracę, gdzie jako przyczynę 

wskazano utratę zaufania. Zygfryda była tą przyczyną, jak twierdziła, „zszokowana  

i upokorzona”. Jej przełożony widząc przesadną, jak uznał, reakcję Zygfrydy, uspokajał ją, 

wskazywał, że możliwa będzie kontynuacja pracy, gdy odejdą pracownice  

z jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Jednakże po 3–4 dniach zmienił zdanie. To samo 

potwierdził prezes zarządu spółki, informując Zygfrydę o ewentualności dalszego 

zatrudnienia w razie zmiany sytuacji, ale jednocześnie podtrzymując, że wypowiedzenie 

należy traktować jako aktualne ze wszystkimi konsekwencjami. Zygfryda uznała, że jest 

szansa dalszego zatrudnienia i dlatego zaniechała wniesienia odwołania do sądu pracy. 

Uczyniła to po upływie 2 miesięcy, gdy prezes stanowczo stwierdził, że nie ma możliwości 

cofnięcie wypowiedzenia. Oceń przedstawiony stan faktyczny w zakresie możliwości 

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy. Podaj przesłanki 

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę.  

41. Ewelina K. była zatrudniona w charakterze rejestratorki medycznej w Denkar sp. z o.o. 

Przedstawiła zaświadczenie o niezdolności do pracy w dniach 12–14 października.  

W dniu 12 października stwierdzono, że Ewelina K. wykonywała pracę pomocy 

dentystycznej w prywatnym gabinecie dentystycznym, w którym była zatrudniona na 

podstawie umowy zlecenia. Oceń dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracownika w przedstawionym stanie faktycznym. 

42. Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy 

pracownika i taki też tryb rozwiązania umowy o pracę wskazano w świadectwie pracy. 

Pracownik wniósł o sprostowanie świadectwa pracy, podnosząc, iż dokonane wobec niego 

zwolnienie dyscyplinarne było niezgodne z prawem, zgłosił też wnioski dowodowe na 

poparcie swoich twierdzeń. Wyjaśnił, że nie odwołał się od zwolnienia dyscyplinarnego, 

gdyż zależy mu na tym, aby mieć „czyste świadectwo”. Oceń przedstawioną sytuację. 

43. Pracownik zapowiedział pracodawcy, że rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia, 

albowiem pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia za pracę, co też następnego 

dnia uczynił, wysyłając stosowne pismo pocztą. Gdy pracodawca usłyszał zapowiedź 

pracownika, wysłał do niego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę  

bez wypowiedzenia z winy pracownika z uwagi na naruszenie podstawowych obowiązków 

pracowniczych. Taki też tryb rozwiązania umowy o pracę został wskazany w wysłanym 

jednocześnie świadectwie pracy. Poradź pracownikowi, jakie należy podjąć w tej sytuacji 

działania. 

44. Z powodu nieotrzymania świadectwa pracy pracownik nie uzyskał prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych. W związku z tym zażądał od pracodawcy odszkodowania. Wskaż, czy jego 

roszczenie może być uzasadnione, a także jakie roszczenia pracownik może zgłosić  

w związku z niewydaniem lub wydaniem nienależytego świadectwa pracy. 



45. Zgodnie z regulaminem premiowania pracownikowi przysługiwała premia kwartalna, 

której wysokość zależała od poziomu wykonania planu sprzedażowego. Na tle wykonania 

planu za marzec doszło do sporu między pracownikiem a pracodawcą, który dotyczył około 

¼ kwoty premii. Wobec braku porozumienia pracownik rozwiązał umowę o pracę bez 

wypowiedzenia, podnosząc, że przyczyną rozwiązania umowy o pracę jest niewypłacenie 

części premii za marzec. Oceń zasadność oświadczenia pracownika oraz podaj, w jakich 

sytuacjach pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.  

46. Pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, podnosząc w skierowanym  

do pracodawcy piśmie, że przyczyną rozwiązania umowy o pracę jest nierozliczenie 

nadgodzin. Pracodawca wystąpił o zasądzenie od pracownika odszkodowania, podnosząc, 

że kwestia nadgodzin jest sporna, a poza tym chodzi o nadgodziny, które miały mieć 

miejsce pół roku przed rozwiązaniem umowy o pracę. W toku postępowania sądowego 

pracownik podtrzymywał twierdzenia dotyczące nierozliczenia nadgodzin, a także wskazał, 

że pracodawca dopuścił się oprócz tego wielu naruszeń przepisów bhp. Oceń przedstawioną 

sytuację, wskazując okoliczność, od których zależeć będzie zasadność powództwa, a także 

określ rozkład ciężaru dowodu w tej sprawie.  

47. Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę za trzymiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. Dwa tygodnie przed końcem okresu wypowiedzenia pracodawca 

rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Czy pracodawca mógł 

tak postąpić i jakie roszczenie przysługuje pracownikowi w takiej sytuacji? 

48. Pracodawca rozwiązał umowę o pracę z powodu dalszej niezdolności do pracy pracownika 

po upływie okresu zasiłkowego. Pracownik w postępowaniu sądowym podnosił,  

że oświadczenie pracodawcy jest niezgodne z prawem, gdyż, ze względu na błędne 

obliczenie okresu zasiłkowego przez pracodawcę, w dacie złożenia oświadczenia nadal 

miał prawo do zasiłku chorobowego. Wskaż sposób weryfikacji stanowisk stron 

procesowych. 

49. Pracodawca rozwiązał umowę o pracę z powodu dalszej niezdolności do pracy pracownika 

po upływie okresu zasiłkowego. W toku postępowania sądowego pracownik podnosił,  

że jeszcze w trakcie okresu zasiłkowego złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 

rehabilitacyjnego, a sprawa jest aktualnie rozpoznawana przez sąd, gdyż ZUS wydał w tym 

przedmiocie decyzję odmowną. Pracodawca wnosząc o oddalenie powództwa, wskazał,  

że okoliczności te nie mają żadnego znaczenia. Oceń argumentację stron procesowych.  

50. Po upływie okresu zasiłkowego pracownik stawił się do pracy, zgłaszając gotowość  

do wykonywania pracy. Złożył także wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy (łącznie 14 

dni), który pracodawca uwzględnił. Po urlopie pracownik nie wrócił do pracy, gdyż był 

niezdolny do pracy z powodu choroby. Okazało się także, że w czasie urlopu pracownika 

korzystał z zabiegów rehabilitacyjnych. Wskaż czy w tej sytuacji pracodawca może 

rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, bez winy pracownika.  

Uzasadnij odpowiedź, podając przesłanki rozwiązania umowy o pracę w tym trybie. 

51. Umowa o pracę z Iwoną B. została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika.  

W pozwie wniosła o zasądzenie odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem 

rozwiązania umowy o pracę w ustawowej wysokości, a także o zasądzenie nagrody 

jubileuszowej, do której nabyłaby prawo, gdyby pozostawała w stosunku pracy jeszcze 

przez okres dwóch tygodni. Wskaż czy dopuszczalne jest dochodzenie nagrody 

jubileuszowej w tej sytuacji, a jeżeli tak, to od czego zależy zasadność zgłoszonego 

powództwa.  

52. Pracodawca powziął podejrzenie, że pracownik prowadzi działalność konkurencyjną. Zlecił 

w związku z tym kontrolę zasobów komputera pracownika, którą wykonała firma 

zewnętrzna, co zajęło 2 miesiące. Następnie około 3 tygodnie analizowano dane  

z kontroli, gdyż raport, który jej dotyczył, był obszerny. Na podstawie treści raportu 



doręczono pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia 

z powodu prowadzenia działalności konkurencyjnej. Pracownik przed sądem 

podnosił, że rozwiązanie z nim umowy o pracę było spóźnione. Oceń argumentację 

pracownika. W jakim okresie dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracownika? 

53. Izabela W. była długoletnim pracownikiem działu księgowego Spółki Alfa. Ze względu na 

problemy osobiste w ostatnim czasie popełniała wiele błędów. Na uwagi przełożonego 

odpowiadała, że każdy ma prawo do pomyłek. W końcu popełniła błąd, który spowodował 

obowiązek zapłaty na rzecz kontrahenta wysokiej kary umownej. Pracodawca w tej sytuacji 

rozwiązał umowę o pracę z Izabelą W. bez wypowiedzenia z winy pracownika. Oceń 

przedstawiony stan faktyczny na tle poszczególnych przesłanek rozwiązania umowy  

o pracę w tym trybie.  

54. Piotr W. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na okres 2 lat  

za wynagrodzeniem w kwocie odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.  

Po dwóch miesiącach zatrudnienia pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracownika. Wskaż, jakie roszczenia pracownik może w tej sytuacji 

zgłosić. Przedstaw treść żądania pozwu z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń 

odsetkowych. 

55. Pracownik zatrudniony był na czas nieokreślony na stanowisku menadżera jednej  

z restauracji, należącej do sieci restauracji jego pracodawcy. Do jego głównych 

obowiązków należało zarządzanie restauracją z dbałością o osiągniecie określonego przez 

pracodawcę wyniku finansowego, wskazanego w ustalonej dla pracownika na dany rok 

karcie celów do osiągnięcia. Po upływie roku, pracodawca stwierdził, że pracownik nie 

osiągnął wyznaczonych dla niego celów. Stwierdził, że wyniki prowadzonej przez niego 

restauracji, odbiegają na niekorzyść od innych restauracji i skłaniają do zastanowienia się 

nad opłacalnością jej prowadzenia. Pracodawca uznał, że pracownik nieprawidłowo 

wykonywał powierzone mu obowiązki, czym naraził go na szkodę. Pracodawca porównał 

wyniki restauracji z innymi restauracjami, ustalił wysokość średniego zysku, jaki powinna 

wypracować restauracja i wezwał pracownika do zapłaty różnicy pomiędzy wynikiem 

wypracowanym przez restaurację a oczekiwanym zyskiem. Czy skierowane wobec 

pracownika roszczenia są uzasadnione? Czy pracownik w opisanym przypadku ponosi 

odpowiedzialność materialną? 

56. Pracownicy hurtowni towarów zawierając umowę o pracę, jednocześnie podpisywali 

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jak wynikało z deklaracji wekslowej, 

wystawiony weksel in blanco stanowił zabezpieczenie wszystkich roszczeń pracodawcy 

wobec pracownika, jakie powstaną w związku z wykonywaniem przez niego pracy. 

Kierownik hurtowni po zakończeniu sprzedaży w danym dniu rozliczał pracowników  

i przyjmował utarg, który chował w szafie odpowiednio zabezpieczonej i podłączonej pod 

system alarmowy. Zwyczajowo, następnego dnia rano przekazywał utarg z poprzedniego 

dnia właścicielowi hurtowni. Pewnego dnia, po przyjściu do pracy i otwarciu szafy 

stwierdził, że nie ma w niej pieniędzy, które włożył poprzedniego dnia. Poinformował  

o tym zdarzeniu pracodawcę. Pracownik nie potrafił wyjaśnić, jak mogło dojść do tego 

zdarzenia, gdyż nie stwierdził śladów włamania. Pracodawca poinformował pracownika, że 

będzie musiał pokryć brak gotówki, gdyż był za nią odpowiedzialny. Pracownik otrzymał 

od pracodawcy wezwanie do wykupu wypełnionego weksla, wystawionego przy zawarciu 

przez niego umowy o pracę. Czy wezwanie pracodawcy jest uzasadnione? Czy pracownik 

w opisanym przypadku ponosi odpowiedzialność materialną? 

57. W zakładzie produkcyjnym, podczas nocnej zmiany, kierownik zmiany zauważył, że jeden 

z pracowników obsługujących maszynę dziwnie się zachowuje, nie utrzymuje tempa pracy, 

narzędzia potrzebne do pracy wypadały mu z rąk. Kierownik podszedł do pracownika  



i poczuł od niego woń alkoholu. Poprosił pracownika, aby odszedł od stanowiska pracy  

i poddał się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Przed przystąpieniem do badania 

pracownik wyraził zgodę na jego przeprowadzenie, co potwierdził własnoręcznym 

podpisem w przedłożonym przez kierownika zmiany oświadczeniu. Pracownik nie domagał 

się wezwania Policji. Badanie trzeźwości zostało przeprowadzone atestowanym testerem 

trzeźwości, posiadającym ważną kalibrację. Wynik przeprowadzonego testu wykazał przy 

pierwszym badaniu wynik 0,6 promila w wydychanym powietrzu, a przy drugim badaniu – 

0,8 promila alkoholu. Pracownik powiedział, że nie zgadza się z tym wynikiem i nie 

podpisał przygotowanego przez kierownika protokołu z wyników badania. Po badaniu 

kierownik odesłał pracownika do domu. Na kolejnej zmianie roboczej, wręczono 

pracownikowi pismo, w którym powiadomiono go, że w związku z wykonywaniem pracy 

w stanie nietrzeźwym wymierza mu się karę nagany i karę pieniężną w wysokości połowy 

jego wynagrodzenia za jeden dzień pracy. Czy decyzja pracodawcy co do zastosowanych 

kar porządkowych jest prawidłowa? Jakimi argumentami prawnymi może bronić się 

pracownik? 

58. W biurze rachunkowym wszyscy pracownicy, zgodnie z obowiązującym ich rozkładem 

czasu pracy, świadczą pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

Pracownicy potwierdzają swoją obecność w pracy poprzez podpisy na liście obecności. 

Wszystkie wyjścia w czasie pracy muszą być uzgodnione z pracodawcą – właścicielem 

biura i odnotowane w liście obecności. Jeżeli są to wyjścia w sprawach prywatnych, muszą 

być odpracowane w terminie ustalonym z właścicielem biura. Zasady te są znane wszystkim 

pracownikom. Właściciel biura podczas dnia pracy stwierdził, że jednego z pracowników 

nie ma w pracy, pomimo że rano podpisał listę obecności. Pracownik pojawił się w pracy 

przed jej zakończeniem. Właściciel biura wezwał pracownika do złożenia wyjaśnień na 

piśmie w sprawie jego nieobecności. Pracownik powiedział, że jest to jego osobista sprawa 

i nie ma zamiaru się tłumaczyć. Oświadczył, że odpracuje czas nieobecności w kolejnym 

tygodniu. Na drugi dzień, pracodawca ponownie wezwał pracownika na piśmie do złożenia 

pisemnych wyjaśnień. Pracownik ich nie złożył. Właściciel biura wręczył pracownikowi 

pismo, w którym poinformował go o zastosowanej karze nagany. Jakie są przesłanki 

stosowania kar porządkowych? Czy w każdym przypadku wymierzenie kary porządkowej 

musi być poprzedzone wysłuchaniem pracownika? 

59. Pracownik był zatrudniony w zakładzie produkcyjnym, na dziale jakości opakowań  

z papieru. Do jego obowiązków należało sprawdzanie wymiarów wyprodukowanych 

opakowań, zgodnie z zamówieniem klienta. Jeden z klientów złożył reklamację, z której 

wynikało, że duża partia zamówionych opakowań, po sprawdzeniu na miejscu dostawy, 

okazała się niezgodna z zamówieniem. Nieprawidłowe opakowania zostały odesłane do 

producenta. Kierownictwo zakładu postanowiło wyciągnąć konsekwencje wobec osób 

odpowiedzialnych za dostawę nieprawidłowego towaru. Pracownik działu jakości 

rozchorował się i przebywał na zwolnieniu lekarskim, które łącznie trwało 2 miesiące od 

daty złożonej przez zamawiającego reklamacji. Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego, 

wręczono pracownikowi zawiadomienie o zastosowaniu wobec niego kary porządkowej 

nagany, w związku z tym, że nie zauważył błędu w wyprodukowanych opakowaniach.  

W piśmie poinformowano go również, że w związku z zaniedbaniem obowiązków 

pracowniczych jego premia roczna zostanie obniżona o 50%. Pracownik zwrócił się do 

swojej zakładowej organizacji związkowej z prośbą o interwencję w sprawie i odstąpienie 

przez pracodawcę od zastosowanych sankcji. Zakładowa organizacja związkowa wniosła 

sprzeciw od wymierzonej pracownikowi kary porządkowej i obniżenia premii.  

W sprzeciwie podniosła, że kara została zastosowana po upływie ustawowych terminów, 

nie była poprzedzona wysłuchaniem pracownika, a w zakresie obniżenia premii rocznej, 



argumentowała, że pracownik nie może być dwa razy karany za to samo. Czy argumenty 

podniesione w sprzeciwie są uzasadnione?  

60. W regulaminie wynagradzania obowiązuje postanowienie, zgodnie z którym: „Za sumienne 

i wzorowe wykonywanie obowiązków pracowniczych, pracownikom może być przyznana 

miesięczna premia w wysokości ustalonej przez pracodawcę”. U pracodawcy stosowano 

praktykę, że wszystkim pracownikom przyznawano premię miesięczną w stałej, 

jednakowej wysokości. W związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej i ekonomicznej 

pracodawcy, zorganizowano spotkanie, na którym poinformowano pracowników,  

że premia miesięczna nie będzie wypłacana do czasu, kiedy sytuacja pracodawcy się nie 

poprawi. Informacja ta wywołała oburzenie wśród pracowników, niektórzy postanowili 

skierować pozwy o zapłatę wobec pracodawcy. Część pracowników postanowiła zwrócić 

się do działającej u pracodawcy zakładowej organizacji związkowej o podjęcie działań  

i utrzymanie wypłaty premii. Czy pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań 

prawnych, aby usankcjonować brak wypłaty premii? Jakie argumenty prawne  

w przedstawionej sytuacji mają pracodawca oraz pracownicy? 

61. Pracownik zatrudniony był na stanowisku operatora maszyny w zakładzie produkcyjnym. 

Maszyna uległa awarii. W związku z tą sytuacją, pracodawca poinformował pracownika, 

że do czasu usunięcia awarii kieruje go do pracy na magazynie. Pracownik powiedział,  

że nie zgadza się z tą decyzją. Chce pracować jako operator, gdyż awaria maszyny nie 

nastąpiła z jego przyczyny, a praca na magazynie będzie oznaczała dla niego niższe 

wynagrodzenie. Pracodawca poinformował pracownika, że wysokość wynagrodzenia, jakie 

otrzyma w związku z pracą na magazynie, będzie uzależniona od wyjaśnienia przyczyn 

awarii maszyny. Czy pracodawca ma rację? Jakie zasady w opisanej sytuacji, wyznaczają 

wysokość należnego pracownikowi wynagrodzenia? 

62. W umowie o pracę wskazano między innymi, że pracownik jest zatrudniony jako pracownik 

produkcyjny, a z tytułu wykonywanej pracy przysługuje mu wynagrodzenie miesięczne  

w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przed przystąpieniem do pracy  

w danym dniu, pracodawca informował pracowników o liczbie produktów, jakie danego 

dnia musi wykonać każdy pracownik. Na zakończenie dnia pracy, odnotowywano liczbę 

wykonanych produktów. Jeden z pracowników, miał problemy z wydajnością i każdego 

dnia wykonywał mniej produktów od liczby podanej przez pracodawcę.  

Po przepracowanym miesiącu i sprawdzeniu wyników pracownika, pracodawca 

poinformował go, że jego wynagrodzenie miesięczne zostanie proporcjonalnie obniżone,  

w związku z tym, że nie wyrobił przewidzianej normy produkcyjnej. Czy decyzja 

pracodawcy jest prawidłowa? 

63. Pracownik został zatrudniony jako przedstawiciel handlowy. W umowie o pracę wskazano, 

że jest zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy, a przysługujące mu 

wynagrodzenie stanowi określony procent od wartości sprzedaży towarów w danym 

miesiącu kalendarzowym, potwierdzonych fakturą wystawioną na rzecz klienta i w całości 

przez niego opłaconą. Po miesiącu pracy pracownik dokonał podsumowania i stwierdził, że 

jego czas pracy wielokrotnie przekraczał dobową normę czasu pracy, a przysługujące mu 

wynagrodzenie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracownik zwrócił się 

do pracodawcy o zmianę ustalonych warunków umowy o pracę. Miały one polegać na 

wprowadzeniu podstawowego systemu czasu pracy i ustaleniu konkretnej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkową premię od sprzedaży. Pracodawca nie chciał 

zgodzić się na propozycję pracownika, podnosząc, że umowa o pracę jest sformułowana 

prawidłowo, a pracownik powinien lepiej organizować swój czas pracy i zaangażować się 

w swoje obowiązki. Jakie argumenty prawne może podnieść każda ze stron umowy o pracę 

w przedstawionej sytuacji? 



64. Na skutek błędu w działaniu programu komputerowego zostało nieprawidłowo, w zaniżonej 

wysokości, naliczone wynagrodzenie za pracę przysługujące pracownikom. Po usunięciu 

błędu i ustaleniu prawidłowych kwot, pracodawca przedłożył pracownikom projekt ugody, 

w którym zawarto zapisy, zgodnie z którymi pracownikom zostanie wyrównane zaległe 

wynagrodzenie do prawidłowej wysokości, w terminie 3 dni od daty zawarcia ugody. 

Ponadto pracownik miał oświadczyć, że zrzeka się odsetek ustawowych za opóźnienie od 

niewypłaconej kwoty wynagrodzenia i nie będzie dochodził od pracodawcy w przyszłości 

żadnych roszczeń związanych z awarią programu komputerowego i opóźnieniem  

w wypłacie wynagrodzenia. Czy pracownik powinien zgodzić się na zawarcie 

przedstawionej ugody? Proszę uzasadnić odpowiedź. 

65. Pracownik jest zatrudniony na stanowisku kierowcy na czas nieokreślony. Przy podpisaniu 

umowy o pracę, pracodawca przedłożył mu do podpisania oświadczenie, zgodnie z którym 

pracownik wyraził zgodę na potrącenie, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, 

wszelkich zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem przez niego pracy.  

W praktyce, na tej postawie pracodawca potrąca z wynagrodzenia kierowcy należności  

z tytułu mandatów oraz nieuiszczonych opłat parkingowych. Czy złożone przez pracownika 

oświadczenie, uprawnia pracodawcę do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia? 

66. Na poczet wydatków w podróży służbowej, pracodawca przekazał za potwierdzeniem 

odbioru pracownikowi kartę płatniczą z określonym limitem wypłaty. Po powrocie  

z podróży służbowej, pracownik poinformował pracodawcę, że zagubił kartę płatniczą  

i zgłosił ten fakt na Policji. Pracodawca stwierdził, że limit wypłaty z karty został 

wyczerpany, a przedłożone przez pracownika rachunki do rozliczenia z tytułu podróży 

służbowej są niższe od wypłaconej kwoty. Pracodawca potrącił z najbliższego 

wynagrodzenia pracownika kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy wartością wypłat 

udokumentowaną rachunkami z podróży służbowej a wypłatą z karty płatniczej.  

Czy działanie pracodawcy jest prawidłowe? 

67. Pracodawca prowadzi sklep spożywczy. Nie ma obowiązku ustalania regulaminu 

wynagradzania. W umowie o pracę z pracownikami zatrudnionymi w sklepie zawarto 

postanowienie, że 10% przysługującego im wynagrodzenia może być rozliczone  

w towarze. W praktyce pracownicy pobierają towar ze sklepu, co jest potwierdzane 

paragonem fiskalnym i zestawieniem pobranych towarów, które przedkłada się pracodawcy 

po zakończeniu miesiąca. Pracodawca uwzględnia wartość pobranych towarów przy 

wypłatach wynagrodzenia, zmniejszając o tę wartość przysługujące pracownikom wynagrodzenie. 

Czy ustalenie takiej formy wypłaty wynagrodzenia jest zgodne z przepisami? 

68. Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony jest przewodniczącym zakładowej organizacji 

związkowej. Aktywnie wykonuje swoją funkcję związkową, prowadzi agitację 

pracowników do swego związku podczas pracy, co do zasady kwestionuje decyzje 

pracodawcy i w każdej sprawie dotyczącej pracowników kieruje do pracodawcy wnioski  

o udzielenie informacji, przedłożenie danych i uzasadnienie przez pracodawcę podjętych 

decyzji. Dodatkowo składa do pracodawcy zawiadomienia o stosowanym mobbingu wobec 

niego i członków jego związku, w wyniku czego pracodawca uruchamia obowiązujące  

u niego procedury antymobbingowe. Występuje również do instytucji zewnętrznych, 

zgłaszając nieprawidłowości występujące u pracodawcy i domagając się przeprowadzenia 

kontroli i wyciągnięcia wobec pracodawcy konsekwencji. Przeprowadzane kontrole jednak 

nie potwierdzają zarzutów kierowanych przez przewodniczącego związku. Pomimo wielu 

spotkań pracodawcy z przewodniczącym związku, w celu wypracowania zasad współpracy, 

nie udało się dojść do porozumienia. Pracodawca wystąpił do zarządu zakładowej 

organizacji związkowej z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie z przewodniczącym 

związku umowy o pracę za wypowiedzeniem, jako przyczyny wskazując podejmowanie 

przez przewodniczącego związku nieuzasadnionych działań, dezorganizujących pracę, 



wpływających negatywnie na załogę i naruszających zasady współżycia społecznego, 

poparte stosowanymi przykładami. Zarząd związku nie wyraził zgody, wyjaśniając,  

że przewodniczący związku działa w interesie pracowników, a zamiar jego zwolnienia  

z pracy ma na celu utrudnianie prowadzenia przez niego działalności związkowej. 

Pracodawca podjął decyzję o rozwiązaniu z przewodniczącym związku umowy o pracę za 

wypowiedzeniem, pomimo nieuzyskania zgody zarządu związku. Czy decyzja pracodawcy 

jest prawidłowa? Jakie argumenty prawne może podnieść każda ze stron? 

69. Pracownik, któremu brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jest 

zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony trwającej 33 miesiące, której 

termin obowiązywania upływa przed osiągnięciem tego wieku. Pracownik zwrócił się do 

pracodawcy z wnioskiem o zawarcie dalszej umowy o pracę na czas nieokreślony, 

powołując się na przysługującą mu ochronę stosunku pracy w wieku przedemerytalnym. 

Czy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika? 

70. Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony przebywała na urlopie macierzyńskim,  

a następnie na urlopie wychowawczym. Przed zakończeniem urlopu wychowawczego, 

zgłosiła swemu pracodawcy zamiar powrotu do pracy. W czasie nieobecności pracownicy 

doszło do zmian organizacyjnych w strukturze pracodawcy i stanowisko, na którym była 

wcześniej zatrudniona, przestało istnieć. Nastąpiła również regulacja systemu wynagrodzeń 

u pracodawcy, w wyniku której wszyscy pracownicy otrzymali systemową podwyżkę. Jakie 

działania w zakresie umowy o pracę zawartej z pracownicą, powinien podjąć pracodawca 

w związku z powrotem pracownicy? 

71. Zawierając umowę o pracę, strony podpisały jednocześnie umowę o zakazie konkurencji  

w trakcie trwania stosunku pracy. W jej treści jest zawarte postanowienie, że pracownik  

w trakcie zatrudnienia u pracodawcy zobowiązuje się nie podejmować żadnego innego 

zatrudnienia również na podstawie umów cywilnoprawnych lub działalności zawodowej 

bez uzyskania wcześniejszej zgody pracodawcy na piśmie. Dalej ustalono, że wniosek  

o wyrażenie zgody, jaki powinien złożyć pracownik do pracodawcy, powinien być 

należycie uzasadniony, tj. pracownik powinien wskazać rodzaj dodatkowego zatrudnienia 

lub działalności z opisem zakresu obowiązków, podać dane podmiotu zatrudniającego  

i przewidywany czas jego trwania. Czy wprowadzenie do umowy o zakazie konkurencji  

w trakcie trwania umowy o pracę przedstawionego wyżej zobowiązania pracownika jest 

prawidłowe? 

72. Pracodawca doszedł do przekonania, że wszyscy zatrudnieni u niego pracownicy  

na stanowiskach kierowniczych powinni być zobowiązani do przestrzegania zakazu 

konkurencji zarówno w trakcie, jak i po ustaniu stosunku pracy. Przygotowano umowę, 

zgodnie z którą pracownik zatrudniony na stanowisku kierowniczym zobowiązany był  

do przestrzegania zakazu konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy, na warunkach  

w niej określonych zgodnych z Kodeksem pracy. Umowę przedłożono pracownikom do 

podpisu. Kilku pracowników poinformowało pracodawcę, że nie podpisze umowy co do 

zasady i nie chce negocjować jej treści. Jakie działania może podjąć pracodawca  

w przedstawionej sytuacji? Czy niepodpisanie przez pracownika opisanej umowy  

o zakazie konkurencji może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę? Jeżeli tak,  

to w jakim trybie? 

73. Strony zawarły umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę. W jej treści 

ustalono, że pracownik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz pracodawcy kary umownej  

w ustalonej wysokości, w przypadku naruszenia przez niego obowiązku do 

niepodejmowania zatrudnienia u konkurencji, w trakcie zatrudnienia u pracodawcy.  

Czy takie postanowienie jest skuteczne? Jakie działania może podjąć pracodawca  

w przypadku stwierdzenia, że pracownik nie przestrzega zakazu konkurencji w trakcie 

trwania stosunku pracy? 



74. Strony zawarły umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z jej 

postanowieniami, pracodawca zobowiązał się przez okres 6 miesięcy od daty ustania 

stosunku pracy do wypłaty pracownikowi miesięcznego odszkodowania, odpowiadającego 

wysokości 50% jego ostatniego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Natomiast 

pracownik zobowiązał się, w przypadku nieprzestrzegania przyjętego zobowiązania,  

co do niepodejmowania działalności konkurencyjnej wobec byłego pracodawcy we 

wskazanym okresie, do zapłaty na rzecz pracodawcy kary umownej w wysokości 50% jego 

ostatniego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, za każdy przypadek stwierdzonego 

naruszenia. Zastrzeżono również możliwość wystąpienia przez pracodawcę z roszczeniem 

o dalsze odszkodowanie, gdyby kara umowna nie zaspokoiła w pełnej wysokości szkody 

wyrządzonej przez pracownika. Pracodawca wypłacił odszkodowanie jedynie za  

2 miesiące, po czym zaprzestał jego wypłaty. Dowiedział się, że pracownik podjął 

zatrudnienie u konkurencyjnego podmiotu. Pracodawca wezwał pracownika do zapłaty 

kary umownej wynikającej z umowy. Czy roszczenie pracodawcy jest uzasadnione?  

Jakie działania może podjąć pracodawca w przypadku stwierdzenia, że pracownik nie 

przestrzega zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy? 

75. Pracownik został zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. W jej treści wprowadzono 

zapis, że wolą stron zawierających umowę nie jest zawarcie umowy o pracę, a pracownik 

jest świadomy znaczenia i skutków zawartej umowy zlecenia i został poinformowany,  

że nie przysługują mu żadne uprawnienia pracownicze. Czy takie postanowienie jest 

skuteczne? Czy pracownik mógłby domagać się ustalenia istnienia stosunku pracy pomimo 

zawartej umowy zlecenia? Jeżeli tak, to jakie musiałyby zostać spełnione warunki? 

76. Na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres 1 roku, zleceniobiorca został zatrudniony 

jako ratownik na pływalni. W tym czasie przychodził na pływalnię według ustalonego przez 

koordynatora harmonogramu. Jeżeli wyznaczony termin mu nie odpowiadał, wówczas 

zobowiązany był do wskazania zastępcy w uzgodnieniu z koordynatorem. Wynagrodzenie 

przysługiwało mu za godziny wykonanego zlecenia, na podstawie prowadzonej ewidencji 

godzin zatwierdzanej przez koordynatora. Jak wynikało z ewidencji godzin, czas 

wykonywania zlecenia w poszczególnych miesiącach był różny, zdarzało się, że był on 

poniżej miesięcznej normy czasu pracy, przewidzianej w przypadku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, ale również były takie miesiące, gdzie liczba godzin była 

wyższa, niż miesięczna norma czasu pracy. Po zakończeniu umowy, zleceniobiorca 

postanowił wystąpić wobec zleceniodawcy z roszczeniem o ustalenie istnienia stosunku 

pracy, wypłaty wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych oraz wypłaty 

ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.  

Jakie argumenty powinien wskazać zleceniobiorca, aby jego roszczenie było uzasadnione? 

Jakie istotne cechy świadczą o istnieniu stosunku pracy? 

77. Pracownica pracuje w sklepie. Umowa o pracę na czas nieokreślony, pełen wymiar czasu 

pracy. Umówiła się ustnie z pracodawcą na następujący rozkład czasu pracy: pn. w godz. 

10.00–22.00, wt.–pt. w godz. 10.00–15.00, sob. w godz. 10.00–18.00, niedz. – dzień wolny 

ustawowo. Nie było żadnych innych postanowień dotyczących czasu pracy. Czy umówiony 

rozkład czasu pracy jest zgodny z przepisami prawa pracy? 

78. Pracodawca z branży audytowej zatrudniający 50 pracowników ma zmienne 

zapotrzebowanie na pracę swoich pracowników w ciągu roku. Okres wytężonej pracy trwa 

od stycznia do czerwca, zdecydowanie mniej pracy jest w drugim półroczu. Pracodawca 

zamierza wdrożyć system równoważnego czasu pracy, w którym możliwe będzie 

przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 10 godzin w niektórych miesiącach, 

jednocześnie wprowadzając 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.  

U pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe. Opisz procedurę wdrożenia ww. 

rozwiązań. 



79. Pracodawca zatrudnia 15 pracowników. Chciałby wprowadzić równoważny czas pracy,  

z przedłużonym dobowym wymiarem czasu pracy do 12 h i zmianowym rozkładem czasu 

pracy. W jaki sposób pracodawca powinien wprowadzić ww. rozwiązania, aby były one 

zgodne z przepisami prawa pracy? 

80. Pracownik na polecenie pracodawcy zostaje w pracy w piątek do godz. 20.00. Rozkład 

czasu pracy: pn.–pt. w godz. 8.00–16.00, sob. – dzień wolny wynikający z 5-dniowego 

tygodnia pracy, niedz. – dzień wolny ustawowo. W poniedziałek pracodawca oferuje 

pracownikowi wyjście 4 godziny wcześniej, pracownik wychodzi o godz. 12.00. Czy praca 

w godzinach nadliczbowych została zrekompensowana zgodnie z przepisami prawa pracy? 

81. Pracownik na polecenie pracodawcy zostaje w pracy w piątek do godz. 20.00 oraz 

przychodzi do pracy w sobotę i pracuje tego dnia od 7.00 do 20.00. Rozkład czasu pracy: 

pn.–pt. w godz. 8.00–16.00, sob. – dzień wolny wynikający z 5-dniowego tygodnia pracy, 

niedz. – dzień wolny ustawowo. Jak należy zrekompensować czas dodatkowo świadczonej 

przez pracownika pracy na polecenie pracodawcy? 

82. Pracownik za zgodą pracodawcy wychodzi z pracy na 2 godziny celem wizyty u lekarza. 

Rozkład czasu pracy: pn.–pt. w godz. 8.00–16.00, sob. – dzień wolny wynikający  

z 5-dniowego tygodnia pracy, niedz. – dzień wolny ustawowo. W poniedziałek pracownik 

zostaje w pracy dłużej, odpracowując wyjście, pracuje od 8.00 do 18.00. Czy doszło do 

pracy w godzinach nadliczbowych? 

83. Pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy (½ pełnego wymiaru czasu pracy). 

Zgodnie z umową pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 12.00 (sobota – dzień 

wolny wynikający z 5-dniowego tygodnia pracy, niedziela – dzień wolny ustawowo).  

W ubiegłym miesiącu pracował na polecenie pracodawcy codziennie do godz. 16.00.  

Jak należy zrekompensować czas dodatkowo świadczonej przez pracownika pracy na 

polecenie pracodawcy? 

84. Pracownik zatrudniony jest na stanowisku kierownika działu administracji 

przedsiębiorstwa pracodawcy. Zarządza pracą 100 pracowników działu administracji, 

którzy realizują obowiązki o charakterze administracyjnym całego przedsiębiorstwa, 

zatrudniającego 2 500 pracowników. Pracownik występował dwukrotnie o utworzenie 

drugiego stanowiska zastępcy kierownika (aktualnie ma jednego zastępcę). W obu 

przypadkach pracodawca się nie zgodził. Pracownik oraz jego zastępca pracują regularnie 

po 10–12 h dziennie oraz przychodzą do pracy w soboty. Rozkład czasu pracy: pn.–pt.  

w godz. 8.00–16.00, sob. – dzień wolny wynikający z 5-dniowego tygodnia pracy, niedz. – 

dzień wolny ustawowo. Czy pracownikowi przysługuje rekompensata za czas dodatkowo 

świadczonej przez niego pracy? 

85. Pracodawca zobowiązał pracownika do pełnienia dyżurów. Dyżury mają odbywać się  

w domu pracownika, który ma przyjeżdżać na wezwanie bezpośrednio do klienta. Rozkład 

czasu pracy: pn.–pt. w godz. 8.00–16.00, sob. – dzień wolny wynikający z 5-dniowego 

tygodnia pracy, niedz. – dzień wolny ustawowo. Dyżury są w niektóre dni pomiędzy 16.00 

a 22.00. Zakładając, że podczas dyżuru nie doszło do świadczenia pracy, czy pracownikowi 

przysługuje rekompensata za czas dyżuru? 

86. W danym roku Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada w niedzielę, a Drugi 

Dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada w poniedziałek. Pracownik zgodnie  

z harmonogramem czasu pracy na grudzień pracował w oba dni po 12 h. Jakie obowiązki 

pracodawcy i uprawnienia pracownika wiążą się z pracą w obu ww. dniach? 

87. Pracownik nie wykorzystał 20 dni urlopu z bieżącego roku kalendarzowego, jednocześnie 

ma wykorzystany cały urlop z lat poprzednich. Umowa o pracę na czas nieokreślony, 

rozkład czasu pracy: pn.–pt. w godz. 8.00–16.00, sob. – dzień wolny wynikający  

z 5-dniowego tygodnia pracy, niedz. – dzień wolny ustawowo. Składa wniosek  



o udzielenie mu urlopu w przyszły poniedziałek w godz. 12.00–16.00. Czy pracodawca 

może udzielić mu urlopu wypoczynkowego zgodnie z wnioskiem?  

88. Pracodawca zatrudnia radcę prawnego w wymiarze ¼ pełnego wymiaru czasu pracy. 

Umowa o pracę na czas nieokreślony, nie jest to pierwszy rok pracy pracownika, ogólny 

staż pracy pracownika wynosi 5 lat. Ile wynosi roczny wymiar urlopu pracownika u ww. 

pracodawcy? 

89. Pracownik pracuje w wymiarze ⅘ pełnego wymiaru czasu pracy. Umowa o pracę na czas 

określony, pierwszy rok pierwszej pracy pracownika, początek obowiązywania umowy  

i zarazem rozpoczęcie pracy 15 stycznia, umowa do 31 lipca tego samego roku. Ile dni 

urlopu nabył pracownik wg stanu na dzień 14 kwietnia?  

90. Pracownik ma ogólny staż pracy 15 lat. Pracował u pracodawcy w pełnym wymiarze czasu 

pracy od 15 maja do 15 grudnia ubiegłego roku kalendarzowego. Pracownik nie 

wykorzystał urlopu w naturze, nie wypłacono mu też ekwiwalentu za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy. Jaka liczba dni urlopu będzie podstawą do wyliczenia ekwiwalentu 

za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika? 

91. Pracownik dzwoni do pracodawcy o godz. 7.00 rano (rozkład czasu pracy w tym dniu to 

godz. 8.00–16.00), wnioskując o urlop na żądanie. Nie podaje pracodawcy celu urlopu. 

Pracownik mówi niewyraźnie, w sposób charakterystyczny dla stanu nietrzeźwości. 

Pracodawca w tym dniu potrzebuje w sposób szczególny pracownika. Pozostały 2 dni do 

terminu zakończenia prac nad projektem, w który w istotny sposób zaangażowany jest 

pracownik. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie w takiej sytuacji? 

92. Pracownik zachorował w trakcie urlopu wypoczynkowego. Czy czasowa niezdolność do 

pracy ma wpływ na urlop pracownika? 

93. Pracownik korzysta z prawa do urlopu wypoczynkowego. Jest na Bali (Indonezja)  

z żoną, która jest w zaawansowanej ciąży (czasowo niezdolna do pracy z powodu choroby 

– tzw. zwolnienie lekarskie), niepełnosprawną w stopniu znacznym teściową oraz 2 dzieci 

w wieku 3 i 5 lat. Pracownik zapłacił z góry za pobyt wszystkich. Planował wypoczynek na 

Bali przez 14 dni. Pracodawca odwołuje go z urlopu, z uwagi na okoliczności 

nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Wrócili wszyscy, 8. dnia pobytu, 

samolotem o 6.00 rano na koszt pracownika. Biuro podróży zgodnie z umową nie zwróciło 

nic tytułem niewykorzystanej części usług. W jakim zakresie pracodawca jest obowiązany 

pokryć koszty pracownika w kontekście odwołania go z urlopu? 

94. Pracownik od 10 lat nie korzystał z urlopu wypoczynkowego, m.in. w związku  

z powyższym pracodawcę skazano na grzywnę za przestępstwo z art. 218 § 1 Kodeksu 

karnego, tj. za uporczywe naruszenia praw pracownika ze stosunku pracy. Czy roszczenie 

o urlop wypoczynkowy ulega przedawnieniu i jakie sankcje można zastosować wobec 

pracodawcy uporczywie naruszającego prawa pracownika ze stosunku pracy, np. prawo do 

corocznego urlopu? 

95. Karolina W. była zatrudniona w Spółce z o.o. na stanowisku Głównej Księgowej. Spółka 

wypowiedziała jej umowę o pracę, od czego Karolina W. odwołała się do sądu pracy.  

W trakcie toczącego się postępowania Spółka podpisała umowę o pracę z nową Główną 

Księgową, również na czas nieokreślony. Sąd uwzględnił powództwo Karoliny W.  

i przywrócił ją do pracy. Pracodawca odmówił jej ponownego zatrudnienia, wskazując, że 

stanowisko Głównej Księgowej jest już obsadzone. Oceń przedstawiony stan faktyczny. 

96. Pracodawca, na podstawie art. 42 § 4 k.p., powierzył pracownikowi Pawłowi W., na okres 

trzech miesięcy, inną pracę zgodną z jego kwalifikacjami. Paweł W. odmówił podjęcia 

powierzonych mu czynności, wskazując, iż dane kwalifikacje wynikają z jego 

doświadczenia zawodowego, ale nie były wykorzystywane dotychczas w niniejszej pracy. 

W związku z powyższym, pracodawca rozwiązał z nim umowę bez wypowiedzenia z winy 



pracownika. Pracownik chce odwołać się do sądu pracy. Oceń przedstawiony stan 

faktyczny i szanse pracownika w ewentualnym postępowaniu sądowym. 

97. Pracodawca, zatrudniający 110 osób, prowadzi działalność w dwóch halach produkcyjnych 

oraz w budynku administracyjnym. W dniu 01.02.2023 r. poinformował wszystkich 

pracowników, iż z tym dniem wprowadził na terenie całego zakładu monitoring wizyjny, 

celem ochrony mienia. Oceń prawidłowość działania pracodawcy i omów zasady 

prowadzenie monitoringu na terenie zakładu pracy. 

98. Pracownik został zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony w dniu 15.03.2020 

r. W dniu 28.02.2023 r. Pracownik wypowiedział umowę o pracę z miesięcznym okresem 

wypowiedzenia i od dnia 01.04.2023 r. zaprzestał pracy. Oceń prawidłowość działania 

pracownika oraz jego ewentualne skutki. 

99. Jan K. podpisał oświadczenie w firmie udzielającej pożyczki, że w razie niespłacania 

zobowiązań z tego tytułu wyraża zgodę na potrącenie rat z jego wynagrodzenia za pracę. 

W związku z zaprzestaniem spłat przez Jana K., pożyczkodawca zwrócił się do 

pracodawcy, przesyłając ww. oświadczenie z żądaniem dokonania potrąceń zaległych rat  

z pensji pracownika. W tym samym czasie Jan K. przesłał do pracodawcy pisemne 

oświadczenie, w którym cofnął wyrażoną wcześniej zgodę na potrącenie. Jak powinien 

postąpić w tej sytuacji pracodawca? Omów zasady potrącania należności z wynagrodzenia 

pracownika. 

100. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny, 

którą rozwiązał za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia w drugim miesiącu jej trwania, 

nie wskazując w oświadczeniu o wypowiedzeniu przyczyny wypowiedzenia. Pracownik nie 

odwołał się od wypowiedzenia do sądu w terminie 21 dni. Po upływie 15 miesięcy od dnia 

rozwiązania umowy o pracę, pracownik wystąpił przeciwko pracodawcy z pozwem  

o zapłatę odprawy pieniężnej należnej w razie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn 

niedotyczących pracownika. W toku procesu pracodawca wniósł o oddalenie powództwa, 

podnosząc, iż wypowiadając umowę o pracę na okres próbny, nie był obowiązany 

wskazywać przyczyny wypowiedzenia, wobec czego aktualnie w sprawie roszczenia  

o odprawę, sąd nie może ustalać przyczyny rozwiązania umowy, zwłaszcza gdy dodatkowo 

uwzględni się fakt, iż pracownik nie odwołał się do sądu od wypowiedzenia. Czy sąd 

uwzględni zarzut pracodawcy? Uzasadnij odpowiedź.  

101. Przepisy prawa pracy często traktują o konieczności dokonywania przez pracodawcę 

uzgodnień z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego 

pracodawcy. Podaj wybrane przykłady konieczności dokonania tego rodzaju ustaleń.  

W jakiej liczbie powinni być wybrani przedstawiciele pracowników? Zaproponuj tryb 

wyboru przedstawicieli pracowników pracodawcy, który do tej pory nie miał opracowanego 

i wdrożonego takiego trybu.  

102. Pracownik reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym zażądał  

w pozwie zasądzenia od pracodawcy kwoty 12 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę  

w godzinach nadliczbowych. W toku procesu, po analizie danych dostarczonych przez 

pracodawcę okazało się, że pracownikowi przysługuje ww. roszczenie w wyższym 

wymiarze tj. w kwocie 14 500 zł. W związku z powyższym pełnomocnik pracownika 

dokonał ustnie na rozprawie modyfikacji powództwa poprzez jego rozszerzenie tj. 

zażądanie zasądzenia na rzecz pracownika kwoty 14 500 zł. Oceń opisany sposób zmiany 

powództwa.  

103. Pracownik mimo braku podstaw do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia  

z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę obowiązków wobec pracownika, 

rozwiązał umowę o pracę w tym trybie tj. na podstawie art. 55 § 11 k.p. Pracodawca 

odmówił wydania pracownikowi świadectwa pracy, podnosząc, iż rozwiązanie umowy  

w ww. trybie było nieuzasadnione, a co za tym idzie treść świadectwa pracy zawierałaby 



dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Oceń zachowanie pracodawcy. Czy, a jeśli 

tak, jakie działania może podjąć pracodawca w celu wykazania, że rozwiązanie przez 

pracownika umowy o pracę w ww. trybie było nieuzasadnione?   

104. Pracownik, który był mobbowany w czasie zatrudnienia, został zwolniony przez 

pracodawcę z pracy. Po rozwiązaniu umowy pracownik wystąpił przeciwko pracodawcy na 

drogę sądową z roszczeniem o zadośćuczynienie. Sąd stwierdził istnienie mobbingu tj. 

wypełnienie przesłanek, o których mowa w art. 943 § 2 k.p. Natomiast biegły lekarz wydał 

w toku procesu opinię, że pracownik wskutek mobbingu nie doznał rozstroju zdrowia. Czy 

pracownik będzie mógł domagać się od pracodawcy zadośćuczynienia z tytułu mobbingu? 

105. Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony do dnia 31 

sierpnia 2022 r. Mimo upływu daty, do której umowa miała trwać, pracownik przez kolejne 

2 miesiące nadal przychodził do pracy, pracodawca go do pracy dopuszczał i płacił 

umówione wynagrodzenie. Jakie będą skutki ww. zachowań pracodawcy i pracownika?  

106. Strony zawarły umowę o zakazie konkurencji na okres 12 miesięcy po ustaniu stosunku 

pracy. Strony nie ustaliły, czy i w jakiej wysokości pracownikowi przysługuje 

odszkodowanie za wykonanie tej umowy. Pracownik w okresie roku od ustania stosunku 

pracy powstrzymywał się o działalności konkurencyjnej. Czy pracownikowi przysługują 

roszczenia wobec pracodawcy, a jeśli tak to jakie?  

107. Pracownicy X, Y, Z otrzymali od pracodawcy propozycje zmiany umowy o pracę za 

porozumieniem stron poprzez obniżenie należnego im wynagrodzenia. X i Y wyrazili na 

powyższe zgodę i podpisali z pracodawcą stosowne porozumienia. Z nie wyraził zgody na 

zawarcie porozumienia. W tej sytuacji pracodawca wypowiedział Z umowę w zakresie 

warunków wynagradzania. Z odwołał się od wypowiedzenia do sądu. Jak dowiedzieli się  

o tym X i Y, także złożyli pozwy w sądzie, kwestionując obniżenie im wynagrodzenia  

w drodze porozumień. Czy, a jeśli tak na jakiej podstawie prawnej i jakich roszczeń będą 

mogli dochodzić X i Y?  

108. Pracodawca rozwiązał z pracownikiem za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na 

czas nieokreślony, wskazując jako przyczynę „utratę zaufania”. Przed wręczeniem pisma 

pracodawca w rozmowie z pracownikiem – odbytej w obecności 2 świadków – obszernie 

wyjaśnił i wskazał pracownikowi okoliczności, które spowodowały utratę zaufania. Czy 

pracodawca prawidłowo sformułował przyczynę wypowiedzenia?  

109. Pracownica była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony od 

01.06.2022 r. do 30.11.2022 r. W dniu 11.09.2022 r. pracownica przedłożyła pracodawcy 

zaświadczenie lekarskie z dnia 10.09.2022 r., z którego wynikało, że jest w 9. tygodniu  

w ciąży. Jaki skutek dla bytu umowy o pracę będzie miała ciąża pracownicy?  

110. Przedstaw zasady ponoszenia kosztów sądowych (opłaty, wydatki i opłaty 

kancelaryjne) w sprawach z zakresu prawa pracy (z powództwa pracownika i pracodawcy).  

111. Przedstaw wysokość kosztów zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa 

pracy na tle spraw dotyczących rozwiązania umowy o pracę, wynagrodzenia za pracę, 

wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy i świadectwa pracy.  

112. Wskaż, od jakiej daty zażądasz odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku 

roszczenia o odszkodowanie z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez 

pracodawcę, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy i odszkodowania w związku  

z rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracodawcy. 

113. Omów zagadnienie interesu prawnego na tle spraw o ustalenie stosunku pracy.    

114. Wskaż, od jakiej daty zażądasz odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku 

roszczenia o wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, odprawy  

z ustawy o zwolnieniach grupowych i odprawy emerytalnej.  

115. Spółdzielnia zatrudniająca około 300 pracowników zamyka jeden ze swoich zakładów. 

Pracownicy tego zakładu otrzymali wypowiedzenia dotyczące jedynie zmiany miejsca 



wykonywania pracy. Po upływie okresu wypowiedzenia pracowaliby w miejscowości 

oddalonej o około 60 km, co wiązałoby się z godziną dojazdu w jedną stronę. Pracodawca 

zapewnił pracownikom samochód służbowy. Wskaż, czy w przypadku niewyrażenia zgody 

na nowe warunki pracy pracownicy otrzymają odprawę z ustawy o zwolnieniach 

grupowych. Uzasadnij odpowiedź. 

116. W sprawie z powództwa pracownika o odszkodowanie w związku z niezgodnym  

z prawem rozwiązaniem umowy o pracę ustalono, że pracownik pozwał niewłaściwy 

podmiot. Wskaż tryb działania sądu w przypadku wadliwego ukształtowania strony 

pozwanej w sprawach z zakresu prawa pracy. 

117. Przedstaw minimalną treść powództwa o wydanie świadectwa pracy.  

118. Przedstaw, w jakim trybie pracownik może domagać się przed sądem wydania 

świadectwa pracy oraz jakie zasady obowiązują w tym zakresie.  

119. Wskaż czy sąd uwzględni wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi 

zobowiązującemu pracodawcę do wydania świadectwa pracy o określonej treści. Uzasadnij 

odpowiedź.  

120. Przedstaw, kiedy możliwe jest dochodzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez 

pracy (na tle wypowiedzenia umowy o pracę i rozwiązania umowy o pracę bez 

wypowiedzenia). W jakiej wysokości można dochodzić tego roszczenia i kiedy staje się ono 

wymagalne? 

121. Pracownik nie stawił się do pracy przez kilka dni, nie wiadomo z jakiego powodu.  

W tej sytuacji zgodna z prawem przyczyna zwolnienia dyscyplinarnego powinna brzmieć:  

a) „z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych polegającego na 

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy”, 

b) „z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych polegającego na 

nieusprawiedliwieniu nieobecności w pracy”, 

c) „z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych”.     

Uzasadnij odpowiedź.  

122. Wskaż, jaki wpływ na bieg jednomiesięcznego terminu na rozwiązanie umowy w trybie 

dyscyplinarnym ma zmiana składu osobowego organu upoważnionego do rozwiązania 

umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.  

123. Pracownik był nieprzerwanie niezdolny do pracy przez okres 182 dni, a następnie 

uzyskał prawo do 6-miesięcznego świadczenia rehabilitacyjnego. Po upływie 3 miesięcy 

świadczenia rehabilitacyjnego pracownik stawił się do pracy, wskazując, że jest zdolny do 

jej wykonywania. Przedstaw, jakie powinno być w tej sytuacji działanie pracodawcy.   

124. Pracownik wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę na podstawie 

porozumienia stron, gdyż znalazł sobie nową pracę, którą mógł podjąć za 3 dni. Ze względu 

na duży wolumen zamówień pracodawca odmówił. W tej sytuacji pracownik rozwiązał 

umowę o pracę bez wypowiedzenia, podnosząc w piśmie, że pracodawca ciężko naruszył 

swe obowiązki, gdyż odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę na 

podstawie porozumienia stron naruszała zasady współżycia społecznego. Oceń 

argumentację pracownika.  

125. Portier zatrudniony w domu studenckim został skazany za sfałszowanie legitymacji 

emeryta. Czy okoliczność ta może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracownika? 

126. Pracownik wytoczył powództwo o przywrócenie do pracy w związku z niezgodnym  

z prawem rozwiązaniem umowy o pracę. Sąd zamierza oddalić powództwo o przywrócenie 

do pracy i w to miejsce zasądzić odszkodowanie. W tej sytuacji, zgodnie z orzecznictwem 

sądowym, 

a) sąd pracy powinien o tym uprzedzić strony,  



b) sąd pracy nie jest zobowiązany uprzedzać o tym stron, gdyż kompetencja tego 

rodzaju wynika z ustawy, 

c) sąd pracy nie powinien uprzedzać o tym stron, gdyż byłoby to działanie stronnicze. 

Uzasadnij odpowiedź.  

127. Pracownik zajmował stanowisko prezesa zarządu. W dniu 15 maja został z niego 

odwołany, a 16 maja wypowiedziano mu umowę o pracę. Jaki organ powinien podjąć te 

czynności:   

a) 15 maja – rada nadzorcza, 16 maja – zarząd, 

b) 15 maja – rada nadzorcza, 16 maja – rada nadzorcza, 

c) 15 maja – zarząd, 16 maja – rada nadzorcza.  

Uzasadnij odpowiedź.   

128. Wskaż, według jakiej daty należy dokonywać oceny zasadności wypowiedzenia umowy 

o pracę, a według jakiej daty niemożliwość lub niecelowość przywrócenia do pracy (art. 45 

§ 2 k.p.). Uzasadnij odpowiedź. 

129. Wyjaśnij zagadnienie niemożliwości lub niecelowości przywrócenia pracownika do 

pracy w rozumieniu art. 45 § 2 k.p. w kontekście likwidacji stanowiska pracy.   

130. Przedstaw, jakie mogą być potencjalne rozstrzygnięcia sądu w wyroku przywracającym 

pracownika do pracy przy założeniu, iż pozew zawiera roszczenia i wnioski najpełniej 

zabezpieczające interes pracownika.  

131. Członek zarządu spółki z o.o. był jednocześnie zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. 

ekonomicznych. Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości rozwiązano z nim umowę o 

pracę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem i jednocześnie odwołano z zarządu. W toku 

procesu sądowego zawarta została ugoda, w której ustalono, że umowa o pracę ulegała 

rozwiązaniu na mocy porozumienia stron (powodowi zależało na tym z przyczyn 

prestiżowych) i jednocześnie powód zrzekł się prawa do odprawy, która przysługiwała mu 

na podstawie umowy o pracę na wypadek odwołania z zarządu. Oceń ważność 

poszczególnych postanowień ugody.  

132. W toku postępowania sądowego dotyczącego zwolnienia dyscyplinarnego z pracy 

strony zawarły ugodę. Pracodawca zgodził się na zmianę trybu rozwiązania umowy o pracę 

na porozumienie stron, choć czyn pracownika polegał na kradzieży paliwa o wartości około 

30 tys. zł. Pracownik zgodził się natomiast na zrzeczenie się wszelkich roszczeń 

finansowych wobec pracodawcy, w tym odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej. Sąd 

umorzył postępowanie. Po około 3 miesiącach pracownik wystąpił z pozwem o odprawę 

emerytalną i nagrodę jubileuszową twierdząc, że ugoda jest nieważna, gdyż pracownik nie 

może się zrzec wynagrodzenia za pracę. Oceń przedstawiony stan faktyczny.     

133. Podaj na czym polega zastosowanie metody typologicznej w sprawach o ustalenie 

stosunku pracy.  

134. Przedstaw, w jakim trybie może zostać wprowadzona praca zdalna oraz kto może 

wnioskować o jej zastosowanie.  

135. Wyjaśnij pojęcie „okazjonalnej pracy zdalnej” i przedstaw zasady, jakie w tym zakresie 

obowiązują.  

136. Przedstaw zasady kompensowania poniesionych przez pracownika kosztów pracy 

zdalnej. 

137. Przedstaw warunki legalności prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników.  

138. Wskaż kwestie, jakie winny zostać uregulowane w regulaminie pracy w zakresie 

kontroli trzeźwości pracowników. 

139. Określ tryb postępowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do trzeźwości 

pracownika.  

140. Określ zasady postępowania w przypadku podejrzenia, że pracownik znajduje się pod 

wpływem narkotyków.  



141. Podaj zasady określenia wysokości cywilnoprawnej renty wyrównawczej w związku  

z niezdolnością do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy.  

142. Przedstaw, jakie ma znaczenie przyznane przez ZUS jednorazowe odszkodowanie  

w procesie ustalenia wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania w związku ze szkodą  

w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanych wypadkiem przy pracy.  

143. Wyjaśnij pojęcie „zakładowej organizacji związkowej” oraz jaki jest tryb weryfikacji 

liczby jej członków.  

144. Pracodawca poszukujący pracowników ustala regułę, że kandydaci do pracy nie mogą 

pochodzić z okolicy, w której mieści się firma. Tymczasem właśnie w tej okolicy 

zamieszkuje duża grupa uchodźców. Oceń to ogłoszenie w kontekście przepisów 

antydyskryminacyjnych.  

145. Przedstaw rozkład ciężaru dowodu w sprawach o odszkodowanie w związku  

z molestowaniem seksualnym.    

146. Maria B. po ukończeniu aplikacji sędziowskiej podjęła pracę na stanowisku radcy 

prawnego w jednym z zakładów produkcyjnych. Przez 13 lat prowadziła samodzielnie 

obsługę prawną całego przedsiębiorstwa, do chwili zatrudnienia drugiego radcy prawnego 

– Andrzeja Z. Nowy pracownik już z chwilą zawarcia umowy o pracę, tj. od 1 lipca 2015 r. 

otrzymał wyższe wynagrodzenie (o około 2000 zł), gdyż oprócz aplikacji radcowskiej 

ukończył kilka kursów i szkoleń specjalistycznych, m.in. z zakresu podatków, dla członków 

rad nadzorczych oraz likwidatorów i syndyków upadłościowych, a ponadto zdobył bogate 

doświadczenie zawodowe, pracując uprzednio na stanowisku radcy prawnego w urzędzie 

miasta oraz prowadząc indywidualną kancelarię. Czy w tej sytuacji Maria B. była 

dyskryminowana? Jeżeli tak, to podaj jakie może zgłosić roszczenia.  

147. Podaj reguły ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu naruszenia zasady 

niedyskryminacji oraz zasady równouprawnienia w zatrudnieniu.   

148. Wskaż, w jaki sposób wynagradzać pracownika zatrudnionego na ½ etatu w trzech 

wariantach przy założeniu, że pracownik pracuje codziennie po 4 godziny i: 

1) dopuszczalna liczba godzin została określona na 6 godz. Jakie wynagrodzenie 

przysługuje za 5 i 6 godzinę, jakie za 7 i 8, a jakie powyżej 8? 

2) dopuszczalna liczba godzin została określona na 8 godz. Jakie wynagrodzenie 

przysługuje za 5 i 6 godzinę, jakie za 7 i 8, a jakie powyżej 8? 

3) nie ustalono w umowie o pracę dopuszczalnej liczby godzin. Jakie wynagrodzenie 

przysługuje za 5 i 6 godzinę, jakie za 7 i 8, a jakie powyżej 8? 

149. Janina W. była zatrudniona w spółce Karol od 15 października 2019 r. za minimalnym 

wynagrodzeniem za pracę, na początku na podstawie umowy o pracę na okres próbny  

trzech miesięcy i następnie na podstawie umowy o pracę na czas określony. Pismem z 31 

sierpnia 2022 r. spółka wypowiedziała w dniu 1 września 2022 r. Janinie W. umowę o pracę  

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny 

wypowiedzenia umowy o pracę. Janina rozważa odwołanie się do sądu. Wskaż czy może 

zgłosić jakieś roszczenia, a jeśli tak, to jakie.  

 

 

II. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

 

1. Andrzej prowadzi działalność gospodarczą w sferze usług. Dokonał zgłoszenia  

do ubezpieczenia społecznego, składając również wniosek do ZUS-u o objęcie 

ubezpieczeniem chorobowym. W drugim miesiącu podlegania ubezpieczeniu 

chorobowemu rozchorował się na zapalenie płuc, jednakże ZUS odmówił ustalenia prawa 

do zasiłku chorobowego, wskazując, że Andrzej nie spełnił warunku dotyczącego okresu 

wyczekiwania, czyli podlegania przez 90 dni nieprzerwanemu ubezpieczeniu 



chorobowemu. W tej sytuacji Andrzej uznał, że jest ofiarą nierównego traktowania  

ze względu na rodzaj tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym (w porównaniu  

z tytułem pracowniczym) i chciałby z tego tytuł dochodzić odpowiednich roszczeń przed 

sądem. Rozważ zasadność potencjalnego roszczenia Andrzeja. 

2. Daniel pracuje w spółce X jako specjalista ds. archiwizacji na podstawie umowy o pracę na 

czas nieokreślony z wynagrodzeniem 6500 zł brutto miesięcznie. Spółka zawarła również 

z Danielem umowę o dzieło, której przedmiotem jest pomalowanie pomieszczeń biurowych 

w części budynku spółki na okres 1 miesiąca, przy czym czynności te Daniel miał 

wykonywać poza normalnymi godzinami pracy i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie  

w wysokości 4500 tys. brutto. Spółka uznała, że umowa o dzieło w tej sytuacji nie rodzi 

obowiązku ubezpieczenia społecznego. Czy zasadnie?  

3. Karol pracuje na podstawie umowy o pracę w charakterze specjalisty ds. księgowości oraz 

prowadzi jako osoba fizyczna pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług 

dotyczących „małej księgowości”, zatrudniając 8 pracowników. Od 1 września do 30 

września był niezdolny do pracy, otrzymując stosowne zaświadczenie lekarskie w formie 

elektronicznej. W okresie zwolnienia Karol podpisał 12 faktur, przygotowanych przez 

pracowników firmy. W okresie objętym zwolnieniem firma osiągnęła przychód  

w wysokości 24 tys. zł. Oceń, jak kształtują się uprawnienia Karola do świadczeń 

chorobowych z tytułu stosunku pracy i z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej. 

4. Agata, ur. 29 marca 1990 r., po ukończeniu studiów z astrofizyki, rozpoczęła pracę na 

podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w liniach lotniczych jako kontroler 

ruchu lotniczego. W 2022 r., związku ze stwierdzoną chorobą oczu (jaskra), przebywała na 

zwolnieniu lekarskim w okresie od lipca do grudnia. Ponieważ stan zdrowia nie uległ 

poprawie, Agata złożyła wniosek do ZUS o ustalenie prawa do renty z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik ZUS orzekł, że w związku z chorobą oczu Agata 

jest niezdolna do pracy jako kontroler ruchu lotniczego, ale może wykonywać prace proste, 

niewymagające „dobrego” wzroku, na stanowiskach dostosowanych do potrzeb 

zdrowotnych Agaty lub w zakładzie pracy chronionej, w konsekwencji uznał, iż Agata jest 

częściowo niezdolna do pracy na okres 3 lat. Agata nie złożyła sprzeciwu wobec tego 

orzeczenia. ZUS decyzją przyznał Agacie prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności 

do pracy. Na jakich zasadach Agata może odwołać się od decyzji ZUS?  

5. Justyna, ur. 31 stycznia 1962 r., pobiera od dnia 1 stycznia 2010 r. rentę z tytułu 

niezdolności do pracy. Posiada udowodniony okres składkowy z tytułu zatrudnienia  

w charakterze pracownika wynoszący 20 lat oraz okres nieskładkowy wynoszący 3 lata. Od 

3 listopada 2022 r. Justyna jako osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności 

gospodarczej. Uznała, że jako rencistka nie ma obowiązku podlegania ubezpieczeniom 

społecznym. Oceń, czy zasadnie. 

6. Rafał, jako osoba fizyczna, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie 

nauki jazdy samochodami osobowymi. W kwietniu zawarł umowę o dzieło z Witoldem, 

instruktorem nauki jazdy, której przedmiotem było przeprowadzenie szkolenia 

przygotowującego do państwowego egzaminu na prawo jazdy w okresie od 15 kwietnia do 

15 września. Witold zrealizował umowę. W październiku ZUS decyzją ustalił, że we 

wspomnianym okresie Witold podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, 

rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu wskazując, że strony łączyła w istocie umowa 

o świadczenie usług, do której stosuje się na mocy art. 750 k.c. przepisy dotyczące umowy 

zlecenia i w konsekwencji ustalił podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne  

z tego tytułu. Odwołanie od tej decyzji wniósł Rafał, argumentując, że zgodnie z art. 353 

(1) k.c. strony mają swobodę wyboru stosunku prawnego, który ich łączy, a ZUS nie ma 

kompetencji do kwestionowania dokonanego wyboru rodzaju umowy. Oceń zasadność 

odwołania Rafała.  



7. Andrzej od 2019 r. pobiera emeryturę w wysokości 1700 zł miesięcznie. W 2022 r. zawarł 

umowę zlecenie ze spółką X., z której osiąga wynagrodzenie na poziomie 3500 tys. 

miesięcznie. Oceń, czy Andrzej podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu 

zwartej umowy i czy prawo do emerytury ulegnie zawieszeniu z tytułu osiągania przychodu 

z umowy zlecenia. 

8. Pracodawca wypowiedział stosunek pracy pracownicy Annie, w konsekwencji umowa  

o pracę uległa zakończeniu w dniu 31 marca 2022. 8 kwietnia Anna na tyle źle się poczuła, 

iż trafiła do szpitala, gdzie zdiagnozowano zapalenie woreczka żółciowego i w trybie 

pilnym poddano Annę operacji. W szpitalu przebywała łącznie dwa tygodnie, do 22 

kwietnia 2022 r. Po hospitalizacji przebywała jeszcze przez ponad miesiąc w domu, jako 

rekonwalescentka. Łączny czas niezdolności do pracy, wskazanej przez lekarza 

prowadzącego wyniósł 52 dni. Oceń, czy Anna ma prawo do świadczeń chorobowych po 

ustaniu stosunku pracy? 

9. ZUS u pracodawcy X przeprowadził kontrolę prawidłowości realizacji prawa do świadczeń 

chorobowych. W przypadku pracownicy Zuzanny, która z tytułu urodzenia dziecka 

pobierała zasiłek macierzyński, ZUS zakwestionował prawidłowość ustalonej podstawy 

wymiaru zasiłku. Jakie obowiązki w zakresie korekty zasiłku macierzyńskiego i jego 

ewentualnego zwrotu spoczywają na pracodawcy, a jakie na Zuzannie?  

10. ZUS wypłacił pracownikowi Piotrowi zatrudnionemu w spółce X zasiłek chorobowy za 

okres od 3 do 31 sierpnia. Wyniku przeprowadzonej kontroli płatnika składek ZUS jednak 

uznał, że Piotr nie świadczył pracy wynikającej z umowy o pracę, a płatnik i Piotr zawarli 

umowę o pracę bez rzeczywistego zamiaru powstania stosunku pracy i świadczenia pracy 

(umowa pozorna). W konsekwencji ZUS wydał decyzję, w której zobowiązano płatnika 

składek do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Czy decyzja ZUS jest zasadna?   

11.  Aleksander od 14 lat prowadzi jako osoba fizyczna pozarolniczą działalność gospodarczą 

(serwis samochodowy). Z powodu trudności ekonomicznych w prowadzeniu działalności 

przez ostanie 2 lata opłacał składki na ubezpieczenie społeczne w zaniżonej wysokości. 

ZUS ustalił, iż kwota zaległości wyniosła 16 tys. zł, w konsekwencji po przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego zobowiązał Aleksandra w wydanej decyzji do uregulowania 

zaległości, naliczył odpowiednie odsetki i wymierzył dodatkową opłatę w wysokości 30% 

nieopłaconych składek. Oceń możliwości odwołania się Aleksandra od decyzji ZUS oraz 

ustal właściwość rzeczową sądu do rozpoznania odwołania w tym przedmiocie.  

12. Anna jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Spółce X,  

na ⅓ etatu, z wynagrodzeniem 1 800 zł brutto. Poza tym zawarła umowę zlecenie ze Spółką 

Y, z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 2 000 zł brutto. Wyjaśnij, jakie są zasady 

objęcia Anny obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.  

13. Adam, autor kilku powieści kryminalnych, w dniu 3 stycznia otrzymał decyzję Komisji  

do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w sprawie uznania jego działalności  

za twórczą. Ponieważ nie otrzymywał z tej działalności odpowiedniego dochodu,  

od 1 lutego rozpoczął pracę konsultanta na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej 

z wydawnictwem literackim. Jaki jest zakres podlegania obowiązkowi ubezpieczenia 

społecznego Adama? 

14. Agnieszka wychowująca 9-miesięczną córkę łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem 

pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w przepisach 

Kodeksu pracy. Wyjaśnij, na jakich zasadach Agnieszka podlega ubezpieczeniom: 

emerytalnemu i rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu? 

15. Albert (lat 61) jest uprawniony do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnym 

charakterze. Od dnia 1 października 2022 r. podjął pracę na podstawie umowy o pracę jako 

recepcjonista w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem wynoszącym 5 000 zł 

brutto. Wyjaśnij, jakie są konsekwencje łączenia uprawnień do emerytury i wykonywania 



pracy w charakterze pracownika w sferze podlegania obowiązkowi ubezpieczenia 

społecznego. 

16. Adrian, prowadzący działalność gospodarczą w sferze usług gastronomicznych, z powodu 

trudności finansowych przez ostatnie 8 miesięcy nie opłacał składek na obowiązkowe 

ubezpieczenie społeczne. Nie dokonał również w odpowiednim czasie formalnego 

zawieszenia lub zakończenia prowadzonej działalności, a ZUS właśnie wezwał go do 

dokonania zapłaty zaległości. Omów, jakie w tej sytuacji konsekwencje prawne może 

ponieść Adrian oraz jakie instrumenty prawne mu przysługują na podstawie ustawy  

o systemie ubezpieczeń społecznych. 

17. Antoni jest od 2008 r. wykonawcą wolnego zawodu (tłumacz języka francuskiego).  

Z powodu kłopotów finansowych od 2011 roku nie płacił składek na ubezpieczenie 

społeczne lub płacił je nieterminowo, w zaniżonej wysokości. Za ten czyn Antoni został 

skazany prawomocnym wyrokiem wydanym przez sąd karny. Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych dokonał ustalenia wobec Antoniego obowiązku zapłaty zaległych składek 

liczonych od dnia 15 lipca 2011 r., odsetek za zwłokę i innych należności składkowych. 

Poza tym wymierzył Antoniemu jako płatnikowi składek za nieopłacenie w terminie lub 

opłacanie ich w zaniżonej wysokości opłatę dodatkową w wysokości 50% nieopłaconych 

składek. Oceń zasadność zastosowanych przez ZUS środków prawnych wobec Antoniego.  

18. Spółka X posiada zaległości z tytułu opłacania składek od 2017 r. W celu ustalenia zasad 

spłat należności składkowych zawarła z ZUS-em umowę dotyczącą rozłożenia należności 

na raty (układ ratalny). Jaki skutek ma zawarcie układu ratalnego dla biegu terminu 

przedawnienia należności składkowych?  

19. Anastazja, wzięta programistka, jest zatrudniona na podstawie 2 umów o pracę zawartych 

z różnymi pracodawcami (X i Y), poza tym jest członkiem rady nadzorczej w spółce  

Z. W konsekwencji przekroczy kwotę rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe w bieżącym roku kalendarzowym. Jakie w związku z tym obowiązki 

spoczywają na Anastazji w stosunku do płatników składek oraz jakie są konsekwencje ich 

niedochowania? 

20. Przedsiębiorstwo X powierzyło obsługę kadrowo-płacową oraz prowadzenie spraw 

związanych z ubezpieczeniami firmie zewnętrznej w ramach outsourcingu.  

W związku z zapowiedzianą kontrolą ZUS-u płatnik składek stwierdził, że nie jest  

w stanie zapewnić warunków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. W jaki sposób 

płatnik składek powinien przygotować się do współpracy z inspektorem kontroli ZUS-u? 

21. Anna (lat 28) pracowała jako księgowa w przedsiębiorstwie X, w pełnym wymiarze czasu 

pracy za wynagrodzeniem minimalnym. W kwietniu rozwiązała stosunek pracy na 

podstawie porozumienia stron i od 4 maja zatrudniła się w mniejszej firmie Y, również jako 

księgowa, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w ½ wymiaru czasu pracy  

z wynagrodzeniem 4 500 zł brutto. Do jej obowiązków należało: prowadzenie ksiąg 

rachunkowych, zamykanie miesiąca, przygotowanie rocznego sprawozdania, tworzenie 

raportów na potrzeby banków, kontrola prawidłowości sald dotyczących rozliczeń  

z dostawcami. Anna w okresach od 15 czerwca do 12 lipca, od 25 lipca do 30 sierpnia 

przybywała na zwolnieniach lekarskich z tytułu schorzeń kręgosłupa, a od 3 września 

korzysta ze zwolnienia lekarskiego w związku z ciążą. Przeprowadzona w listopadzie  

w firmie Y kontrola wykazała, że Anna świadczyła pracę w godzinach od 7:00 do 11:00  

w firmie, przy czym pracodawca nie przedstawił dowodów potwierdzających obecność  

i wykonywanie pracy przez Annę (list obecności, sporządzanych dokumentów, czynności 

w systemach informatycznych itd.). Mimo długiej nieobecności Anny, nie zatrudniono  

na jej miejsce innego pracownika. W konsekwencji organ rentowy uznał pozorność umowy  

o pracę zawartej z Anną. Jakie rodzi to konsekwencje dla Anny i płatnika składek w sferze 

ubezpieczenia społecznego?  



22. Marek jest pracownikiem firmy budowlanej X jako projektant instalacji elektrycznych. 

Jednocześnie jest zatrudniony na podstawie umowy o dzieło w spółce Y, która w roku 2022 

była podwykonawcą firmy X. Marek, w ramach umowy o dzieło w firmie  

Y, przygotowywał projekty instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych, na rzecz 

firmy X. Oceń sytuację Marka w zakresie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia 

społecznego. 

23. Przedsiębiorca w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ rentowy  

w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wystąpił do ZUS-u  

z wnioskiem o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów,  

z których wynika obowiązek ustalania składek w swojej indywidualnej sprawie (czyli  

o interpretację indywidualną). ZUS odmówił wydania interpretacji, ponieważ zagadnienie 

będące przedmiotem wniosku jest elementem toczącego się postępowania wyjaśniającego. 

Czy zasadnie?  

24. Konrad przez 3 lata na podstawie decyzji ZUS pobierał rentę z tytułu częściowej 

niezdolności do pracy. Przy weryfikacji wniosku o przedłużenie prawa do świadczenia ZUS 

ustalił, że 3 lata temu Konrad sfałszował odpowiednie dokumenty, świadomie 

wprowadzając w błąd organ rentowy w celu wyłudzenia świadczenia z ubezpieczenia 

społecznego. W postępowaniu wyjaśniającym ustalono, że z Konradem współdziałał 

płatnik składek, przekazując odpowiednio spreparowane dokumenty, które potwierdzały 

prawo do świadczenia. Jakie konsekwencje poniesie Konrad oraz płatnik składek w tej 

sytuacji?  

25. Tomasz R. został powołany do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej 1.02.2022 r.  

Do dnia 28.02.2022 r. Tomasz pełnił tę funkcję nieodpłatnie, natomiast od 1.03.2022 r. 

przyznane zostało mu prawo do wynagrodzenia z tego tytułu. Czy Tomasz z tytułu pełnienia 

tej funkcji będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym, jeśli tak, to w jakim zakresie  

i od jakiej daty? 

26. Paulina S. od dnia 1.07.2018 roku jest wspólnikiem spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Z dniem 14.09.2022 r. dwóch wspólników wystąpiło ze spółki  

i od tego dnia stała się ona spółką jednoosobową. Jaki obowiązek w sferze ubezpieczeń 

społecznych ciąży na Paulinie od dnia 14.09.2022 r.?  

27. Od 14 stycznia 2018 r. Piotr B. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Dorotę 

T. Z dniem 3 maja 2022 r. Piotr wstąpił z Dorotą w związek małżeński. Umowa o pracę nie 

została rozwiązana, a praca jest wykonywana również obecnie. Czy w związku z zawarciem 

związku małżeńskiego uległ zmianie tytuł do ubezpieczeń Piotra? Na jakich zasadach 

winna być ustalana podstawa wymiaru składek? 

28. Rafał S. jest pracownikiem w AWARD Sp. z o.o., gdzie jest zatrudniony w połowie 

wymiaru czasu pracy, zaś w spółce WORD Sp. z o.o. pracę wykonuje w ¼ wymiaru czasu 

pracy. Na podstawie opisanego stanu faktycznego proszę omówić zasady podlegania 

ubezpieczeniom społecznym osób pozostających w kilku równoległych stosunkach pracy  

z wyjaśnieniem, jaka jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne takiej 

osoby.  

29. Maciej Z. jest zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w ramach stosunku pracy  

w wymiarze ¾ wymiaru czasu pracy. W umowie o pracę ma zagwarantowane 

wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł. Dnia 1 października 2022 r. rozpoczął prowadzenie 

pozarolniczej działalności gospodarczej, otwierając własną kancelarię.  

Jakim ubezpieczeniom społecznym podlegać będzie Maciej od dnia 01.10.2022 r.  

i czy będzie mu przysługiwać prawo zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia 

chorobowego z tytułu prowadzenia działalności?  



30. W jakim zakresie i z jakiego tytułu będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym Antonina 

N. prowadząca kilka rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej i jaka jest 

minimalna podstawa wymiaru składki dla Antoniny?  

31. Daria P. prowadziła działalność gospodarczą od 2020 roku. W styczniu 2022 r. 

zadeklarowała maksymalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, mimo 

iż koszty prowadzonej działalności przewyższały zysk, co powodowało, że przychód był 

stosunkowo niski. Od 15 lutego 2022 r. Daria stała się niezdolna do pracy w związku ze 

stanem chorobowym spowodowanym ciążą. W oparciu o przepisy ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo przedsiębiorców, proszę wyjaśnić, czy Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kwestionowania kwoty składek 

zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą? 

32. Płatnik tłumacząc błędnym obliczeniem podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, 

doprowadził do ustalenia wysokiej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wypłacanego 

przez organ rentowy. Mimo świadomości, że świadczenie zostało wypłacane w wyższej 

wysokości, pracownik pobierał świadczenie przez cały okres trwania niezdolności do pracy 

i wypłaty przez ZUS świadczenia. Proszę w oparciu o pojęcie „nienależnie pobranych 

świadczeń” w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmian  

w orzecznictwie wyjaśnić zasady zwrotu świadczenia, oraz termin przedawnienia.  

33. Organ rentowy w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz postępowania wyjaśniającego 

ustalił prawomocną decyzją, że Tomasz K. podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, 

rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, poczynając 

od dnia 4 maja 2005 r. i w tym okresie nie opłacał składek na ubezpieczenie społeczne  

z tego tytułu. ZUS zobowiązał Tomasza do zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami za 

cały sporny okres. Na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

proszę wyjaśnić, czy stanowisko ZUS w tym zakresie jest zasadne?  

34. Inspektor ZUS przeprowadzając kontrolę w firmie Mateusza, z powodu niezłożenia przez 

niego istotnych wyjaśnień w zakresie należności z tytułu składek, uniemożliwił mu udział 

w przesłuchaniu kadrowej oraz księgowej firmy. Czy postępowanie inspektora było 

właściwe oraz jakie prawa i obowiązki w tym zakresie przysługują właścicielowi firmy 

kontrolowanej? 

35. Rafał został zatrudniony po raz pierwszy na podstawie umowy o pracę zawartej na okres 

próbny – 3 miesiące w dniu 2 marca. Jednak już po dwóch tygodniach pracy przeziębił się 

i zachorował na ostre zapalenie zatok. Przez okres dwóch tygodni, pomiędzy 16 a 29 marca 

był niezdolny do pracy. Czy Rafał nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego, o którym 

mowa w art. 92 k.p.? 

36. Anna jest pracownikiem spółki X, jednocześnie pełni funkcję członka rady nadzorczej  

w spółce Y. W okresie niezdolności do pracy na skutek choroby potwierdzonej 

zwolnieniem lekarskim (z adnotacją, że powinna leżeć), wzięła udział w kwartalnym 

posiedzeniu rady nadzorczej w spółce Y. W tym samym dniu inspektor kontroli ZUS 

przeprowadzał kontrolę zwolnienia lekarskiego i nie zastał jej w miejscu zamieszkania. Po 

przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, ZUS wydał decyzję o utracie prawa do 

zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lekarskiego. Czy Anna ma podstawy, aby 

kwestionować decyzję ZUS? 

37. Krzysztof, pracownik z 10-letnim stażem pracy, po powrocie z egzotycznej podróży po 

RPA został odizolowany na oddziale chorób zakaźnych z powodu podejrzenia  

o nosicielstwo choroby zakaźnej (denga), na mocy decyzji inspektora sanitarnego.  

Oceń prawo Krzysztofa do zasiłku chorobowego.  

38. Adrian źle się czuł, udał się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który stwierdził,  

że stan chorobowy powstał na skutek nadużycia alkoholu. Lekarz wystawił Adrianowi 



zwolnienie lekarskie na okres 8 dni. Czy, od kiedy i na jaki okres Adrian uzyska prawo do 

zasiłku chorobowego?  

39. Hanna, prowadząca działalność gospodarczą, podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu 

chorobowemu, z tytułu prowadzenia tejże działalności. 2 miesiące po objęciu 

ubezpieczeniem chorobowym przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia, 

występując jednocześnie do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie. Czy Hanna 

nabędzie prawo do urlopu macierzyńskiego?  

40. Amelia pracuje w charakterze pracownika na czas nieokreślony w przedsiębiorstwie  

X zatrudniającym 250 osób. Rozchorowała się najpierw na anginę (2-tygodniowy okres 

zwolnienia lekarskiego), po 2 miesiącach złamała nogę (8 tygodni zwolnienia lekarskiego), 

a następnie po 8 tygodniach na chorobę zakaźną (3 tygodnie zwolnienia lekarskiego). 

Dopiero po 8 miesiącach zorientowała się, że płatnik składek nieprawidłowo wypłacił jej 

zasiłki chorobowe, błędnie wyliczając okres zasiłkowy. Złożyła wniosek o wyjaśnienie 

sprawy i wypłatę kwoty należnych zasiłków, jednak płatnik składek odpowiedział,  

że roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego już uległo przedawnieniu. Czy Amelia ma 

podstawy, by kwestionować odpowiedź pracodawcy? Z jakich środków prawnych może  

w tej sytuacji skorzystać? 

41. Jaka jest sytuacja ubezpieczonego Alexa, w stosunku do którego ZUS wydał decyzję 

ustalającą, iż wypłacony zasiłek chorobowy jest świadczeniem nienależnym w oparciu  

o stwierdzenie wykorzystywania zwolnienia lekarskiego niezgodnie z celem? ZUS 

dysponuje protokołem inspektora kontroli ZUS, w którym stwierdzono nieobecność Alexa 

pod wskazanym w dokumentacji adresem oraz zdjęciami i wpisami na Facebooku 

dotyczącymi wyjazdu na Cypr.  

42. Aneta 1 stycznia 2022 r. ukończyła 60. rok życia i zdecydowała o złożeniu wniosku  

o ustalenie prawa do emerytury. Posiada 16 lat zatrudnienia, 4 i 6 miesięcy urlopu 

wychowawczego na 3 dzieci. Na jakich zasadach i w jakiej wysokości Aneta może nabyć 

prawo do emerytury?  

43. Ubezpieczony Alfred (urodzony w 1974 r.) wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa do 

renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz prawa do dodatku pielęgnacyjnego. 

Lekarz orzecznik w orzeczeniu stwierdził: „Jest Pan całkowicie niezdolny do pracy: tak, od 

02.2020 r. do 02.2021 r.”; „Jest Pan niezdolny do samodzielnej egzystencji: nie”. W treści 

orzeczenia zawarto pouczenie o prawie wniesienia sprzeciwu, za pośrednictwem jednostki 

organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

zainteresowanej. Alfred sprzeciwu nie wniósł. Następnie otrzymał decyzję ZUS-u 

ustalającą prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na okres 3 lat, ale 

odmawiającą ustalenia prawa do dodatku pielęgnacyjnego. Udziel opinii prawnej 

Alfredowi dotyczącej materialnych i procesowych podstaw odwołania się od decyzji  

ZUS-u. 

44. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może zostać uznana za całkowicie 

niezdolną do pracy przez ZUS, a jeśli tak to czy po uzyskaniu całkowitej niezdolności do 

pracy może kontynuować prowadzenie działalności, czy też musi zawiesić bądź zamknąć 

działalność? 

45. Ubezpieczona Anna, urodzona 3 maja 1956 r., złożyła w grudniu 2022 r. wniosek  

o rentę rodzinną po zmarłym w dniu 23.09.2022 r. mężu Aleksandrze. W 2010 r. Sąd orzekł 

separację małżeństwa Anny i Aleksandra. Od momentu orzeczenia separacji Anna 

utrzymywała się samodzielnie. Oceń zasadność złożenia przez Annę wniosku o rentę 

rodzinną. 

46. Alan studiuje prawo. Od 6 lat ZUS wypłaca mu rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Alan, 

będąc na V roku studiów, w dniu 22 kwietnia 2022 r. osiągnął 25. rok życia.  

Jak się przedstawia prawo do renty rodzinnej Alana? 



47. Adam, pracownik spółki X z 40-letnim stażem pracy, zmarł. Ponieważ nie miał żadnej 

rodziny i osób bliskich, koszty pogrzebu zamierza pokryć pracodawca. Okazało się,  

że koszty pogrzebu w części chce pokryć wspólnota religijna, do której zmarły należał. 

Jakie zasady obowiązują w przypadku pokrywania kosztów pogrzebu przez 2 podmioty? 

48. Czy pracownikowi, który uległ wypadkowi na terenie zakładu pracy jeszcze przed 

faktycznym stawieniem się na swoim stanowisku pracy oraz rzeczywistym rozpoczęciem 

pracy, przysługuje jednorazowe odszkodowanie? Proszę w oparciu o pojęcie „wypadku 

przy pracy” i „wypadku w drodze do pracy” oraz zmian w orzecznictwie wyjaśnić zasady 

przyznawania świadczeń wypłacanych przez ZUS. 

49. Czy poszkodowany wykonujący czynności, które nie wynikają z zatrudnienia bądź 

zatrudnieniu są przeciwne, zrywa związek z pracą, nawet jeśli do zdarzenia doszło  

w miejscu wykonywania pracy oraz w godzinach zatrudnienia pracownika? Proszę  

w oparciu o przepisy ustawy wypadkowej oraz zmian w orzecznictwie omówić pojęcie 

wypadku przy pracy, oraz wyłączenia uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. 

50. Proszę udzielić klientowi będącemu pracownikiem od dnia 1.02.2022 r. informacji  

w zakresie obowiązków pracodawcy i pracownika w przypadku wypadku przy pracy, do 

którego doszło dnia 13.02.2022 r.  

51. W konsekwencji zdarzenia zakwalifikowanego jako „wypadek przy pracy” z dnia 11 

września 2022 r. doszło do istotnego zeszpecenia ciała poszkodowanych, a jeden z nich  

z powodu ciężkich uszkodzeń ciała będących skutkiem feralnego wypadku w dniu 28 

stycznia 2023 r. zmarł. Na podstawie niniejszego stanu faktycznego w oparciu o przepisy 

ustawy wypadkowej, proszę scharakteryzować rodzaje wypadku przy pracy. 

52. Pan Tomasz jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą wraz  

z wnioskiem o przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania nie przedłożył 

niezbędnych dokumentów do sporządzenia przez organ karty wypadku. W oparciu  

o obowiązujące przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych proszę wyjaśnić, jaką decyzję podejmie organ rentowy. 

53. Ubezpieczony będąc zatrudnionym na stanowisku zastępcy kierownika i inspektora BHP, 

w dniu 24.11.2022 r. postanowił ściąć gałęzie zwisające nad dachem, przy którym 

znajdowało się stanowisko rozładunku cementu. W tym celu ubezpieczony przebrał się  

w ubranie robocze, włożył buty, rękawice oraz kask. Po obcięciu gałęzi, przy schodzeniu  

z drabiny, poślizgnął się i spadł z wysokości około 4 metrów, wskutek czego doznał urazu 

kręgosłupa, nogi oraz głowy. Ubezpieczony miał stwierdzone przeciwwskazania do pracy 

na wysokości. U pracodawcy, który zatrudniał ubezpieczonego, występowały braki 

kadrowe, o czym ubezpieczony informował swych przełożonych. Przed wypadkiem 

ubezpieczony oraz inni pracownicy zajmowali się obcinaniem gałęzi. W zakładzie pracy 

nie było narzędzi oraz środków ochrony indywidualnej koniecznych do pracy na 

wysokości. Mając na uwadze niniejszy stan faktyczny, proszę ocenić, czy ZUS właściwie 

postąpił, odmawiając przyznania prawa do jednorazowego odszkodowania w związku  

z wypadkiem przy pracy, ustalając, że naruszenie przez ubezpieczonego przepisów 

dotyczących ochrony życia i zdrowia było wyłączną przyczyną upadku i doznanej 

krzywdy? 

54. Proszę udzielić porady prawnej obywatelce polskiej zatrudnionej obecnie w Polsce, która 

wybiera się do innego państwa członkowskiego UE w celu podjęcia pracy  

u pracodawcy zagranicznego lub rozpoczęcia działalności na własny rachunek, w jaki 

sposób będzie mogła ubiegać się o ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych w razie 

choroby i macierzyństwa, w oparciu o podstawowe zasady koordynacji. 

55. Proszę wyjaśnić Tomaszowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę podstawowe 

zasady związane z ustaleniem uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego przed organem 



rentowym oraz możliwości ustalenia wyższego stopnia uszczerbku poprzez wszczęcie 

procedury odwoławczej.  

56. Proszę wyjaśnić, jaki środek ochrony prawnej i w jakim trybie przysługuje płatnikowi  

i ubezpieczonej w przypadku zakwestionowania przez organ rentowy umowy o pracę 

łączącej strony oraz w konsekwencji wydania przez ZUS decyzji stwierdzającej jej 

nieważność z uwagi na pozorność (umowa fikcyjna), powodującej, że pracownica nie 

podlega ubezpieczeniom społecznym w trakcie trwania umowy o pracę. Udzielając porady 

prawnej, należy wskazać podstawy zaskarżenia wydanej decyzji.  

57. Od decyzji organu rentowego z dnia 01.02.2022 r. (doręczonej w dniu 04.02.2022 r.) 

odmawiającej przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, ubezpieczony 

informując sąd, iż przebywa w szpitalu, wysłał odwołanie bezpośrednio do sądu w dniu 

10.03.2022 r. W jakim trybie odwołanie zostanie rozpoznane? Czy sąd odwołanie odrzuci?  

58. W związku z wnioskiem ubezpieczonego o przyznanie prawa do renty z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy na stałe, organ rentowy wydał decyzję odmowną. Sąd I Instancji 

zmienił w części zaskarżoną decyzję, przyznając wbrew pierwotnemu wnioskowi 

ubezpieczonego prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy na okres dwóch 

lat. Proszę wyjaśnić klientowi możliwości w zakresie zaskarżenia orzeczenia wydanego 

przez sąd I Instancji.  

59. Organ rentowy mimo wniosku ubezpieczonego o przyznanie prawa do renty z tytułu 

niezdolności do pracy przyznał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Czy stanowisko 

ZUS-u jest słuszne?  

60. Proszę udzielić porady prawnej rodzinie zmarłego ubezpieczonego na skutek zdarzenia 

nieuznanego przez ZUS za wypadek przy pracy z uwagi na brak przyczyny zewnętrznej 

(organ rentowy powołuje się na przyczynę pochodzącą z wewnątrz organizmu).  

Jak wygląda procedura odwoławcza od decyzji odmownej w tym zakresie oraz jakie 

wnioski należy w tym zakresie złożyć w odwołaniu? 

61. W sprawie o ustalenie wysokości emerytury organ rentowy oponuje, co do dowodu z zeznań 

świadków na okoliczności dotyczące wysokości wynagrodzenia wnioskodawcy, gdyż 

zdaniem organu wysokość zarobków można udowodnić wyłącznie dowodami  

z dokumentów płacowych, a nie dowodami osobowymi. Czy stanowisko pozwanego jest 

słuszne?  

62. Proszę udzielić klientowi porady prawnej, czy przysługuje mu jakiś środek zaskarżenia od 

decyzji organu rentowego odmawiającej mu umorzenia należności z tytułu składek  

na ubezpieczenia społeczne?  

63. Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę 31.01.2022 r. Od 1.03.2021 r. pracownik 

jednocześnie prowadził działalność gospodarczą, z tytułu której nie podlegał ubezpieczeniu 

chorobowemu. Do ubezpieczenia tego nie przystąpił od 1.02.2022 r. po rozwiązaniu umowy 

o pracę. W okresie od 15.02 do 4.03.2022 r. osoba ta była niezdolna do pracy z powodu 

choroby. Czy przysługuje jej prawo do zasiłku chorobowego? 

64. Marek K. pracował na podstawie umowy o pracę przez 13 lat, następnie przez rok korzystał 

z zasiłku dla bezrobotnych, a przez kolejny rok, nie mając już prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych, szukał pracy i podjął ją dnia 3.01.2022 r. Czy będzie uprawniony do zasiłku 

chorobowego, gdy zachoruje już 17 stycznia? 

65. Czy świadczenia z ustawy wypadkowej (jeśli tak to jakie) przysługiwać będą członkom 

rodziny Tadeusza R., który posiadał status pracownika-kierowcy i będąc w podróży 

służbowej, poniósł śmierć w wypadku komunikacyjnym, do którego przyczynił się  

w znacznym stopniu? 

66. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił prowadzącemu działalność gospodarczą 

Zbigniewowi W. umorzenia należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia 

społeczne. W decyzji ZUS wskazał, że przyczyną odmowy jest brak spełnienia przesłanki 



całkowitej nieściągalności należności. Zbigniew W. w odwołaniu do właściwego 

miejscowo sądu okręgowego podnosił, że zaprzestał prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz nie posiada majątku, z którego można byłoby egzekwować należności. 

Czy rozstrzygnięcie sądu może być dla niego korzystne? Proszę podać i omówić podstawę 

prawną rozstrzygnięcia oraz właściwość sądu. 

67. Anna B. sprawowała osobistą opiekę nad chorym 15-letnim synem Jackiem pozostającym 

z rodzicami we wspólnym gospodarstwie domowym. Czy może ubiegać się o wypłatę 

zasiłku opiekuńczego? Proszę omówić podstawę prawną.  

68. Czy w sytuacji, gdy spółka z o.o. o nazwie X przed Wielkanocą przekazała swoim 

pracownikom talony o wartości 300 zł i 450 zł, przydzielane w zależności od sytuacji 

materialnej pracownika, powinna od nich odprowadzić składkę na ubezpieczenia 

społeczne? Bony sfinansowane były z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

69. Pełnomocnik Piotra K. złożył odwołanie od decyzji odmawiającej jego mocodawcy 

ponownego ustalenia wysokości emerytury. W odwołaniu podniósł okoliczność, że organ 

rentowy nie wziął pod uwagę kilku załączonych do wniosku dokumentów płacowych. 

Pełnomocnik domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji i przekazania sprawy ZUS do 

ponownego rozpoznania. Jakie rozstrzygnięcie może podjąć sąd? Proszę podać podstawę 

prawną możliwych rozstrzygnięć procesowych sądu. 

70. Jan W. w dniu 26.06.2022 r. został dawcą nerki dla swojej 8-letniej córki. Po zabiegu 

pobrania nerki stał się niezdolny do pracy do dnia 8.08.2022 r. W jakiej wysokości  

w okresie niezdolności do pracy będzie mu przysługiwał zasiłek chorobowy? 

71. Radca prawny zatrudniony w siedzibie zakładu pracy w Ł. uległ wypadkowi 

komunikacyjnemu w drodze do Sądu Rejonowego w P., gdzie miała się odbyć sprawa 

sądowa, którą radca prawny prowadzi w ramach obowiązków służbowych.  

Jak zakwalifikować wskazany wypadek? Uzasadnij prawnie swoją odpowiedź. 

72. W oparciu o przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy  

i chorób zawodowych proszę wyjaśnić, w jakich przypadkach ZUS odmówi 

ubezpieczonemu przyznania prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.  

73. Piotr rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej od 1 kwietnia 2022 r. 

Złożył w ZUS zgłoszenie na właściwym druku ZUS ZUA 12 kwietnia 2022 r., a więc po 

terminie ustawowym na zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń. Na zgłoszeniu 

wskazał, że wnioskuje o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od 1 kwietnia 

2022 r. W oparciu o przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych proszę wyjaśnić 

zasady objęcia Piotra obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.  

74. W oparciu o przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, proszę omówić zasady 

finansowania składek na ubezpieczenia społeczne.  

75. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS 

proszę wyjaśnić zasady przyznawania i wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie 

uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych.  

76. Jacek w trakcie zatrudnienia w firmie PIÓRO przebywał na urlopie bezpłatnym. Składając 

wniosek o przyznanie prawa do świadczenia emerytalnego, wnosił o uwzględnienie urlopu 

bezpłatnego do stażu ubezpieczeniowego, co w jego ocenie wpłynęłoby korzystnie na 

wysokość przyznanego w przyszłości świadczenia. W oparciu o pojęcie okresów 

składkowych i nieskładkowych w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  

o emeryturach i rentach z FUS proszę wyjaśnić zasady ustalania uprawnień do świadczeń 

wypłacanych przez ZUS.  

77. Czy Anna jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opłacając składkę 

chorobową kilka dni po ustawowym terminie, utraci możliwość ubiegania się o przyznanie 

prawa do zasiłku chorobowego? W oparciu o obowiązujące obecnie przepisy proszę 



omówić zasady przyznawania prawa do świadczeń chorobowych mimo opłacenia przez 

przedsiębiorców składki po terminie.  

78. Pan Edward w odwołaniu od decyzji odmawiającej przyznanie prawa do renty z tytułu 

całkowitej niezdolności do pracy i dodatku pielęgnacyjnego przedkładając w tym zakresie 

stosowną dokumentację, powołał się na nowe okoliczności w sprawie powstałe po wydaniu 

orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, od którego nie wniesiono sprzeciwu. W oparciu  

o przepisy kodeksu postępowania cywilnego proszę omówić procedurę rozpoznania 

odwołania.  

79. Tomasz odwołał się od decyzji ZUS odmawiającej przyznanie prawa do jednorazowego 

odszkodowania, kierując sprawę do Sądu Okręgowego. W oparciu o przepisy kodeksu 

postępowania cywilnego dot. właściwości sądów orzekających (okręgowych i rejonowych) 

w sprawach z ubezpieczeń społecznych proszę wyjaśnić, czy postępowanie Tomasza było 

właściwe. 

80. Podczas kontroli przeprowadzonej przez ZUS ustalono, że Pan Roman podczas orzeczonej 

niezdolności do pracy nie powstrzymał się od wykonywania czynności o charakterze 

zarobkowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co powoduje uznanie, że 

niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie wydane na okres od 03.01.2023 r. do 

14.01.2023 r. W oparciu o pojęcie „pracy zarobkowej w rozumieniu ustawy zasiłkowej oraz 

zmian w orzecznictwie proszę ocenić czy postępowanie ubezpieczonego było właściwe.  

81. Radca prawny Mateusz Kowalski w czasie korzystania ze zwolnienia lekarskiego wziął 

udział w rozprawie zdalnej. Ponadto w tym czasie sporządził szereg pism procesowych dla 

swoich klientów. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.  

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  

i macierzyństwa oceń czy postępowanie p. mecenasa może być przyczyną utraty prawa  

i zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego i czy pobrane świadczenie zostanie 

zakwalifikowane jako świadczenie pobrane nienależnie.   

82. Pani Magdalena została zgłoszona do ubezpieczeń jako osoba współprowadząca z osobą 

prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą tj. z ze swoim mężem Tomaszem. Poza 

wspólnym zamieszkiwaniem z p. Tomaszem i incydentalnym prowadzeniu spraw tej 

działalności, nie sposób uznać, że pomoc i wartość działania Pani Magdaleny w ramach 

współpracy była znacząca. W oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych oraz poglądów w orzecznictwie proszę wyjaśnić, czy organ 

rentowy może zakwestionować tytuł do ubezpieczeń p. Magdaleny. 

 

 

 

II ROK APLIKACJI 

 

I. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH 

 

1. Spółka Duża sp. z o.o. posiada 90% akcji w spółce Mała S.A. i zależy jej na zwiększeniu 

wpływu na proces zarządzania spółką Mała S.A., w tym na wydawaniu wiążących 

poleceń członkom organów tej spółki. Zarząd spółki Duża sp. z o.o. zwrócił się do ciebie 

o udzielenie porady odnośnie do możliwości realizacji takich planów. 

2. Spółka Dominująca S.A. wydała spółce Zależna sp. z o.o. polecenie podjęcia pewnych 

działań, które spółka Zależna sp. z o.o. wykonała. W jaki sposób kształtuje się w takim 

przypadku odpowiedzialność Dominująca S.A. w związku z wykonaniem takiego 

polecenia? 

3. Julian jest członkiem zarządu zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która 

wykonała wiążące polecenie skierowane przez spółkę dominującą. W wyniku jego 



wykonania Jan, będący wierzycielem spółki zależnej, poniósł szkodę. Jan uzyskał tytuł 

wykonawczy przeciwko spółce oraz przeprowadził egzekucję z majątku spółki, która 

okazała się bezskuteczna. Jan zwrócił się do ciebie o poradę co do dalszych działań, jakie 

może podjąć, aby dochodzić naprawienia wyrządzonej mu szkody. 

4. Ciekawa spółka z o.o. i Zależna S.A. podpisały w maju 2022 roku umowę holdingową 

przewidującą m.in. zarządzanie spółką zależną, co zostało ujawnione w KRS. Zarząd 

spółki dominującej chciałby, niezależnie od uprawnień wynikających z ww. umowy, 

skorzystać z uprawnień wynikających z kodeksu spółek handlowych, w tym instytucji 

wiążących poleceń. Ocen sytuację ww. spółek i udziel zarządowi spółki dominującej 

porady co do zakresu jego uprawnień. 

5. Spółka Matka S.A. oraz Córka S.A. utworzyły grupę spółek, w których spółką 

dominującą jest Matka S.A. Zarząd spółki Matka S.A. uważa, że w interesie grupy spółek, 

który wyraża się obniżeniem kosztów ich działalności, jest zakup sprzętu komputerowego 

oraz usług informatycznych wyłącznie od Jan Komputerek sp.j. Zaproponuj zarządowi 

Matka S.A. działanie, które może pomóc we wdrożeniu tego stanowiska w życie. 

6. Do spółki Córka sp. z o.o., będącej spółką działającą w grupie spółek wpłynęła 

wiadomość e-mail sporządzona przez jedynego członka zarządu spółki dominującej,  

w której zakazano zarządowi spółki Córka sp. z o.o. złożenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości Córka sp. z o.o., pomimo iż spółka ta jest niewypłacalna. Doradź zarządowi 

Córka sp. z o.o., jakie działania powinien podjąć po otrzymaniu tak sformułowanego 

wiążącego polecania. 

7. Julian jest przewodniczącym rady nadzorczej spółki Pierwsza S.A., która jest spółką 

dominującą w grupie spółek tworzonych z udziałem Druga S.A. oraz Trzecia sp. z o.o. 

Julian chciałby uzyskać informację, czy rada nadzorcza Pierwsza S.A. jest zobowiązana 

do sprawowania kontroli również nad działalnością spółek Druga S.A. i Trzecia sp. z o.o. 

oraz ewentualnie jakie przysługują jej instrumenty w celu sprawowania takiego nadzoru. 

8. Spółka Matka sp. z o.o. i Córka S.A. uczestniczą w grupie spółek, w której Matka sp.  

z o.o. posiada 90% akcji w spółce Córka S.A., natomiast 10% akcji spółki Córka S.A. 

należy do Jana Kowalskiego. Jan Kowalski nie jest już zainteresowany uczestnictwem  

w spółce Córka S.A., ale nie może znaleźć nikogo, kto chciałby odkupić od niego 

posiadane akcje. Doradź Janowi Kowalskiemu, jakie działania powinien podjąć, aby 

wystąpić ze spółki.  

9. Mąż i żona są wspólnikami spółki Mąż i Żona sp.j. z siedzibą w Warszawie. Spółka ta 

dysponuje 100% udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Nikozji (Cypr). Spółka 

cypryjska jest właścicielem 91% udziałów w polskiej spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Pozostałe 9% udziałów należą 

do dzieci małżonków. Małżonkowie rozważają ustanowienie grupy spółek. Doradź 

małżonkom, wskazując na występujące ograniczenia w stworzeniu przez nich grupy 

spółek oraz przedstaw, w jaki sposób mogą utworzyć taką grupę. Wskaż, z jakimi 

problemami mogą spotkać się dzieci małżonków, jeżeli wykonanie wiążącego polecenia 

spowoduje obniżenie wartości przysługujących im udziałów w spółce oraz zaproponuj 

sposoby ich rozwiązania. 

10. Hanna Tarnowska posiada 15% akcji Karo S.A. o kapitale zakładowym 10 mln zł, który 

dzieli się na 10 000 akcji o wartości nominalnej 1000 zł każda, należącej do grupy spółek, 

w której spółką dominującą jest Pik S.A. posiadająca 75% kapitału zakładowego.  

W trakcie ostatniego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Karo S.A., które odbyło się 

wczoraj, akcjonariusze podjęli uchwałę o przymusowym wykupie przez spółkę 

dominującą akcji wszystkich akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału 

zakładowego. W treści uchwały postanowiono również, że akcje zostaną nabyte przez 

spółkę Pik S.A. za cenę odpowiadającą wartości nominalnej akcji zwiększoną o 20%,  



a zatem za cenę 1200 zł za 1 akcję. Hanna Toruńska głosowała przeciw uchwale  

i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu, podnosząc, że uchwała jest sprzeczna z prawem, 

a przez to jest nieważna. Sprzeciw został zaprotokołowany przez notariusza. Hanna 

Toruńska nie chce zbywać akcji, podnosząc, że aktualnie suma aktywów netto Karo S.A 

wynosi ponad 25 000 000 zł. Proszę zarekomendować Hannie Toruńskiej dalsze działania 

i uzasadnić swoje stanowisko.  

11. Klara Krakowska posiada 1% udziałów Trefl sp. z o.o., o kapitale zakładowym 1 000 000 

zł, który dzieli się na 2000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, należącej do 

grupy spółek, w której spółką dominującą jest Pik S.A. posiadająca 90% kapitału 

zakładowego. Niespełna pięć miesięcy temu ujawniono w rejestrze przedsiębiorców KRS 

fakt uczestnictwa Trefl sp. z o.o., w grupie spółek (Grupie Pik). W związku ze zbliżającą 

się 5. rocznicą ślubu, Klara chciałaby sprawić mężowi niespodziankę i podarować mu 

wymarzoną wycieczkę „Norwegia – Kraina Fiordów”. Postanowiła zatem szybko 

sprzedać stanowiące jej własność udziały w Trefl sp. z o.o., i w tym celu odbyła  

w poprzednim tygodniu rozmowę z Prezesem Zarządu Trefl sp. z o.o., który oświadczył, 

iż nie zna nikogo, kto byłby zainteresowany nabyciem jej udziałów. Czy Klara 

Krakowska może doprowadzić do zbycia swoich udziałów? Proszę zarekomendować 

klientce dalsze działania. Proszę uzasadnić odpowiedź. 

12. W Omega spółce z o.o. powoływanie i odwoływanie członków zarządu należy do 

kompetencji rady nadzorczej. W minionym tygodniu w środę zmarł prezes i jedyny 

członek zarządu tej spółki. Na zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu rady nadzorczej 

podjęta została, w głosowaniu jawnym, uchwała o delegowaniu Jana Zaradnego, członka 

rady nadzorczej, do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu. Oceń, czy działania 

rady nadzorczej są zgodne z prawem. 

13. Joanna Kwiatkowska oraz Katarzyna Ziółkowska postanowiły wspólnie, w formie spółki 

jawnej, rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, która polegać będzie na 

prowadzeniu restauracji. Joanna jest świetnym szefem kuchni, jednak nie ma zbyt dużego 

kapitału na rozkręcenie interesu. Katarzyna w ostatnim czasie spieniężyła swój poprzedni 

biznes, w konsekwencji czego dysponuje aktualnie sporą gotówką, którą zamierza 

zainwestować w nowe przedsięwzięcie. Katarzyna ma także duże doświadczenie na 

rynku, gdyż w poprzedniej działalności pełniła funkcję dyrektora do spraw sprzedaży, 

dlatego chciałaby otrzymywać oprócz potencjalnego zysku stałe wynagrodzenie za 

prowadzenie spraw spółki. Obie panie postanowiły połączyć siły i zasoby,  

w konsekwencji czego obie planują aktywnie uczestniczyć w budowaniu swojej nowej 

firmy. Panie planują wszelkie wypracowane zyski dzielić po równo. Z uwagi na to, że 

spółka będzie w początkowej fazie wymagała sporych nakładów inwestycyjnych (zakup 

nowego sprzętu etc.), Joanna i Katarzyna chciałyby jak najwięcej gotówki zatrzymać  

w spółce. Biorąc pod uwagę zamierzenia wspólników, udziel porady Joannie  

i Katarzynie, stosując jakie rozwiązania przewidziane w obowiązujących przepisach, 

będą w stanie osiągnąć zamierzony cel?  

14. Janusz, wspólnik spółki jawnej udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu do kontroli 

dokumentacji handlowej i prawnej spółki. Pozostali wspólnicy nie wydali mu 

dokumentów, ponieważ w umowie spółki zapisano, że wspólnik może oglądać 

dokumentację tylko osobiście. Oceń stanowisko pozostałych wspólników. 

15. Anna Zielińska, Jan Tomaszewski i Julian Nowak są wspólnikami spółki jawnej, przy 

czym zmieniona umowa spółki przewiduje, że J. Nowak jest pozbawiony prawa 

reprezentacji. Okoliczność ta nie została jednak ujawniona w rejestrze przedsiębiorców. 

Przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy materiałami biurowymi. W jaki 

sposób powinna być reprezentowana ta spółka w umowie zakupu samochodu, która to 

umowa nie pozostaje w jakimkolwiek związku z umówionym przedmiotem działalności 



spółki? Jak wyglądałyby ewentualne konsekwencje zawarcia takiej umowy dla spółki  

i jej poszczególnych wspólników? 

16. Jan Karkowski i Lech Kalemba są wspólnikami spółki Cukiernia Karkowski i Kalemba 

spółka jawna. W dniu 20.05.2021 r. Movido sp. z o.o. sprzedała spółce jawnej towar za 

cenę 40 000 zł. W dniu 31.07.2021 r. Jan Karkowski zbył na rzecz Anny Skolimowskiej 

ogół praw i obowiązków w spółce jawnej. W dniu 20.08.2021 r. Modivo sp. z o.o. zgłosiła 

się po poradę w zakresie dochodzenia należności od spółki jawnej. Oceń sytuację 

wierzyciela i podaj: kto i na jakiej zasadzie ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie do 

zapłaty za sprzedany towar. 

17. Umowa spółki Telus, Markowski, Jagusiak spółka jawna z siedzibą w Łodzi zawierała 

postanowienie, zgodnie z którym zmiana umowy spółki wymaga zgody co najmniej 

dwóch trzecich ogólnej liczby wspólników. W dniu 8 grudnia 2022 roku wspólnicy 

Marcin Telus i Franciszek Markowski podjęli uchwałę, zgodnie z którą dokonali zmiany 

umowy spółki i zmienili dotychczasowe zasady partycypacji w zysku spółki w ten 

sposób, że udział w zysku Dariusza Jagusiaka zmniejszyli z 33% do 10%. Oceń 

skuteczność działań wspólników Telusa i Markowskiego. 

18. Wioletta Adamiec i Katarzyna Krzak są wspólniczkami w Makaru Adamiec spółka 

jawna. W dniu 20.09.2021 r. Katarzyna Krzak zbyła ogół praw i obowiązków na rzecz 

Małgorzaty Kalinowskiej. W dniu 30.09.2021 r. do spółki jawnej zgłosił się duży podmiot 

gospodarczy z propozycją zawarcia intratnego kontraktu na przeszycia dzianin. Do 

rozmów stanęła nowa wspólniczka, Małgorzata Kalinowska jako mająca wiedzę 

praktyczną z tego zakresu. Kontrahent nie widząc tej osoby jako wspólniczki spółki 

jawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, odmówił prowadzenia rozmów  

z Małgorzatą Kalinowską. Oceń sytuację prawną i wskaż obligatoryjne elementy umowy 

spółki jawnej i sposób, w jaki powstaje. 

19. Adam, Tomasz oraz Krzysztof to młodzi radcowie prawni, którzy właśnie postanowili 

otworzyć swoją własną kancelarię, która będzie prowadzona w formie spółki jawnej.  

Z uwagi na to, że za trzy lata planują oni (cała trójka) wyjechać na studia do Wielkiej 

Brytanii, postanowili, że ich kancelaria będzie prowadzona przez czas określony. 

Panowie bardzo chcieliby, aby zyski wypracowywane przez spółkę były wypłacane na 

koniec każdego miesiąca. Panom bardzo zależy, aby do spółki nie przystąpiły 

jakiekolwiek inne osoby, nawet spadkobiercy oraz aby postanowienia umowne były 

bardzo trudne do zmiany. Biorąc pod uwagę zamierzenia wspólników, udziel porady, 

stosując jakie rozwiązania przewidziane w obowiązujących przepisach, będą w stanie 

osiągnąć zamierzony cel? 

20. Przedmiotem wkładu, który ma zostać wniesiony przez poszczególnych wspólników do 

spółki jawnej, są: samochód osobowy, nieruchomość, maszyny. Z uwagi na brzmienie 

art. 158 k.c. jeden ze wspólników wskazał, iż konieczne jest zawarcie umowy spółki 

jawnej w formie aktu notarialnego. Oceń sytuację prawną. Podaj, w jaki sposób muszą 

być opisane wkłady w umowie spółki jawnej.   

21. W umowie spółki jawnej wspólnicy postanowili, że Jan wniesienie do spółki samochód 

o wartości 50 000 zł. Po zawarciu umowy spółki pomiędzy wspólnikami pojawił się spór 

dotyczący wkładu Jana. Jan uważa, że jego obowiązkiem jest udostępnienie spółce 

samochodu do używania, podczas gdy pozostali wspólnicy oczekują przeniesienia jego 

własności na spółkę. Dodatkowo okazało się, że z uwagi na stan techniczny pojazdu nie 

nadaje się on do używania, a jego remont wyniesie co najmniej 15 000 zł. Przedstaw 

Janowi, jakie są jego obowiązki wobec spółki.  

22. Jan Kowalski uzyskał wyrok zasądzający kwotę 100 000 zł solidarnie od spółki jawnej  

i jej wspólnika Juliana Tomaszewskiego. J. Kowalski chciały prowadzić egzekucję 

również z majątku innego wspólnika spółki – Agnieszki Zielińskiej. Doradź  



J. Kowalskiemu, jakie działania powinien podjąć, aby prowadzić egzekucję na podstawie 

wydanego wyroku przeciwko J. Tomaszewskiemu oraz A. Zielińskiej. 

23. Anna Nowak i Barbara Kowalska były wspólniczkami spółki ABC Nowak, Kowalska 

spółka jawna. Barbara Kowalska od 2006 r. przebywa na stałe w Anglii, gdzie prowadzi 

działalność leczniczą lekarza rodzinnego. Od tego czasu Anna Nowak na podstawie 

otrzymanego pełnomocnictwa zajmowała się sprawami spółki. Na prośby Anny Nowak 

o współuczestnictwo w prowadzeniu spraw spółki, Barbara Kowalska odpowiadała, że 

nie interesuje jej praca na rzecz spółki. W związku z tym, że Barbara Kowalska zaczęła 

wycofywać się z uprzedniego uzgodnienia w zakresie pozostawienia w spółce 

przypadających na nią zysków, od czerwca 2022 r. nasilały się konflikty między 

wspólnikami. Barbara Kowalska zażądała comiesięcznej wypłaty pieniędzy na swoją 

rzecz, ale Anna Nowak nie wyraziła na to zgody z uwagi na brak zaangażowania Barbary 

Kowalskiej w sprawy spółki. Pismem z dnia 2 marca 2023 r. Barbara Kowalska 

oświadczyła Annie Nowak, że w trybie art. 39 k.s.h. sprzeciwia się wszelkim 

czynnościom faktycznym i prawnym prowadzonym przez powódkę, a dotyczącym 

spółki, których wartość przekracza kwotę 1000 zł. Wskazała na działania Anny Nowak 

jako wspólnika ABC Nowak, Kowalska spółka jawna polegające na odmowie dostępu 

Barbarze Kowalskiej do rachunku bankowego spółki, odmowie udzielania przez Annę 

Nowak informacji o stanie spraw spółki, pobierania przez Annę Nowak kwot z rachunku 

spółki na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również 

nierozliczenie się przez Annę Nowak z pobranych kwot pomimo wielokrotnych wezwań 

ze strony pozwanej, co skutkowało złożeniem przez Barbarę Kowalską w dniu 3 kwietnia 

2015 roku oświadczenia o wypowiedzeniu umowy spółki ABC Nowak, Kowalska spółka 

jawna ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2023 roku. Jakie roszczenia przysługują stronom 

w tej sytuacji, biorąc pod uwagę cel polegający na prowadzeniu działalności na bazie 

majątku spółki? 

24. Jan Nowak i Adam Kowalski od 2015 roku prowadzili działalność jako wspólnicy Mięta 

spółka jawna, posiadając prawo do udziału w zysku po 50%. W ostatnich dwóch latach 

ich cele i zamierzenia, co do sposobu funkcjonowania spółki i jej dalszego rozwoju, stały 

się rozbieżne. Pomiędzy wspólnikami nasilały się spory i konflikty na wskazanym 

powyżej tle. Z uwagi na powyższe, aby nie generować dalszych konfliktów, wspólnicy 

postanowili zakończyć dotychczas prowadzoną przez nich działalność w formie Mięta 

spółka jawna i podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki. Wspólnicy chcieliby uniknąć 

długotrwałej procedury likwidacji spółki i podjąć dopuszczalne prawem działania, które 

umożliwią im jak najszybsze zakończenie funkcjonowania spółki, jednakże z uwagi na 

większy wkład w funkcjonowanie spółki przez Jana Nowaka, wspólnicy zgłosili się do 

radcy prawnego z powyższym zagadnieniem. Proszę udzielić porady prawnej  

w powyższym zakresie i wskazać wspólnikom, czy możliwe jest zrealizowanie ich 

zamierzenia, a jeżeli tak to w jaki sposób. 

25. Jan Kowalski oraz Tomasz Nowak byli wspólnikami Nowak Kowalski spółka jawna  

z siedzibą w Łodzi. Jan Kowalski nie informując wspólnika Tomasza Nowaka, podjął 

działalność konkurencyjną względem Nowak Kowalski spółka jawna. Jan Kowalski 

złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki i z końcem roku obrotowego spółka 

uległa rozwiązaniu. Wspólnik Tomasz Nowak wystąpił z powództwem o przejęcie 

majątku spółki Nowak Kowalski spółka jawna, argumentując to faktem, że przyczyna 

rozwiązania spółki istnieje po stronie Jana Kowalskiego, który wypowiedział umowę 

spółki. Oceń czy Tomaszowi Nowakowi służy uprawnienie do domagania się przejęcia 

majątku spółki. 

26. W umowie spółki partnerskiej zrzeszającej 4 wspólników – radców prawnych – Jana 

Maja i Ryszarda Przygońskiego oraz adwokatów – Czesława Norka i Adama Giemzę 



przewidziano prawo reprezentacji spółki przez każdego z partnerów. Po dwóch latach 

funkcjonowania spółki partnerzy (z wyjątkiem Jana Maja) uznali, że mają wystarczająco 

dużo pracy w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych i nie chcą już zajmować 

się prowadzeniem spraw spółki ani jej reprezentowaniem. Jan Maj twierdzi natomiast, że 

chętnie pogodzi wykonywanie obowiązków zawodowych z zajmowaniem się sprawami 

spółki i reprezentowaniem jej na dotychczasowych zasadach. Proszę zaproponować 

wspólnikom możliwości spełnienia ich oczekiwań, informując ich o konsekwencjach 

takich działań. 

27. Jeden z partnerów w spółce radców prawnych został zawieszony uchwałą Rady oirp na 

okres 1 roku. Partner zawiadomił zarząd spółki, ale z niej nie wystąpił. Zarząd pismem 

ze stycznia br. zawiadomił partnera, że z końcem poprzedniego roku przestał być 

partnerem w spółce. Oceń stanowisko zarządu. 

28. Umowa spółki partnerskiej przewiduje możliwość zbycia ogółu praw i obowiązków  

w spółce na rzecz radców prawnych i adwokatów zamieszkałych w miejscowości,  

w której spółka ma siedzibę. Jeden z partnerów Andrzej zawarł z Jakubem umowę, 

zgodnie z którą zbywa na jego rzecz ogół praw majątkowych w spółce za cenę 20 000 zł. 

Natomiast przedmiotem zbycia nie są prawa korporacyjne. Pozostali partnerzy wyrazili 

na piśmie zgodę na tak sformułowaną umowę. Sąd rejestrowy odmówił jednak wpisania 

do rejestru zmian w składzie partnerów, twierdząc, że zawarta przez strony umowa nie 

wywołuje skutków prawnych. Oceń stanowisko sądu.  

29. Jan Nowak, który jest lekarzem dentystą, wykonuje zawód w spółce partnerskiej. Zwrócił 

się do radcy prawnego o wyjaśnienie, jak kształtuje się jego odpowiedzialność za błędy 

popełnione przy wykonywaniu zawodu przez jego wspólnika – Agnieszkę Zielińską. 

Chciałby wiedzieć, jak skutki takich błędów wpływają, zarówno na sytuację spółki, jak i 

jego osobistą. 

30. Tadeusz Rokicki jest komandytariuszem w Akces spółka z o.o. spółka komandytowa.  

W dniu 8 grudnia 2022 roku dokonał w imieniu spółki czynności prawnej – umowy 

sprzedaży towarów należących do spółki. Z uwagi na brak umocowania po stronie 

Tadeusza Rokickiego – spółka nie udzieliła mu pełnomocnictwa, ani też nie był on 

prokurentem spółki – spółka odmówiła wykonania umowy. Czy w zaistniałym stanie 

faktycznym Tadeusz Rokicki będzie ponosił odpowiedzialność jako komandytariusz 

spółki? 

31. W spółce komandytowej Kowalski spółka komandytowa było trzech wspólników Jan 

Kowalski – komplementariusz oraz Tomasz Stawski i Mateusz Lech – komandytariusze. 

W dniu 8 grudnia 2022 roku wspólnicy Kowalski spółka komandytowa podjęli 

jednomyślną uchwałę o rozwiązaniu spółki. Po podjęciu uchwały rozpoczęto zbywanie 

składników majątku spółki. Zbyto również pojazdy stanowiące majątek spółki. Przy 

wszystkich czynnościach prawnych spółkę reprezentował samodzielnie 

komplementariusz. Oceń ważność i skuteczność dokonanych czynności, mając na 

uwadze, że umowa spółki nie przewidywała żadnych postanowień dotyczących 

prowadzenia spraw i reprezentacji spółki w stanie likwidacji? 

32. Wspólnicy zamierzają założyć spółkę komandytową, w której komplementariuszem 

będzie Truskawa spółka z o.o. W spółce Truskawa spółka z o.o. funkcjonuje prawidłowo 

powołany zarząd składający się z dwóch członków zarządu: Marka Marchewki i Piotra 

Pietruszki. Zgodnie z umową spółki Truskawa spółka z o.o. każdy z członków zarządu 

może samodzielnie reprezentować spółkę. W spółce Truskawa spółka z o.o. powołano 

uchwałą zgromadzenia wspólników pełnomocnika w osobie Krzysztofa Kalafiora. 

Spółka Truskawa spółka z o.o. zamierza wnieść do nowo tworzonej spółki komandytowej 

prawo własności do nieruchomości w postaci lokalu użytkowego, a umowa spółki 

Truskawa spółka z o.o. nie zawiera żadnych postanowień w odniesieniu do zbywania 



nieruchomości spółki. Komandytariuszem w spółce ma być – Gruszka spółka z o.o. 

Zarząd Gruszka spółki z o.o. jest jednoosobowy w osobie Cezarego Cebuli – Prezesa 

Zarządu. Gruszka spółka z o.o. zamierza wnieść do nowo tworzonej spółki 

komandytowej wkład pieniężny w kwocie 10 000 zł. Komandytariuszem w spółce ma 

być także Piotr Pietruszka, który rozważa wniesienie do spółki 10 udziałów o wartości 

nominalnej 100 zł każdy, które posiada w spółce Truskawa spółka z o.o., a także 

zobowiązanie do świadczenia usług zarządzania nieruchomościami. Przyszli wspólnicy 

oczekują porady co do zasad reprezentacji przy zawieraniu umowy spółki komandytowej 

oraz wyjaśnienia, czy istnieje konieczność uzyskania zgód na zawarcie takiej umowy,  

a także, czy dopuszczalne jest wniesienie przez wspólników opisanych powyżej 

wkładów.   

33. Komandytariusz Jan dysponując pełnomocnictwem spółki komandytowej, kupił od 

Juliana towar za cenę 15 000 zł. Wierzyciel wystąpił przeciwko Janowi z powództwem  

o zasądzenie od niego tej kwoty. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa, zarzucając, że 

wniósł do spółki komandytowej wkład w wysokości przekraczającej sumę komandytową 

ustaloną na 10 000 zł, a zatem nie odpowiada za zobowiązania spółki. Doradź Julianowi, 

oceniając argumentację Jana. 

34. Kowalscy Najlepsze Wesela spółka komandytowa nie zapłaciła muzykowi Piotrowi 

Nutce za oprawę muzyczną organizowanych ostatnio wesel. Piotr Kowalski i jego brat 

Paweł Kowalski są komplementariuszami spółki, a ich żony Ewa i Kasia są 

komandytariuszami. Piotr Nutka dowiedział się, że spółka, podobnie jak 

komplementariusze, nie ma prawie żadnego majątku. Udziel porady Piotrowi Nutce – 

jakie ma możliwości dochodzenia swoich należności?    

35. TELEFONIKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zawarła 

umowę, na mocy której sprzedała Janowi Rowińskiemu nieruchomość zabudowaną w 

Łomiankach. Przy podpisywaniu umowy spółka była prawidłowo reprezentowana przez 

komplementariusza – TELEFONIKA sp. z o.o. Dwa tygodnie po zawarciu umowy o jej 

podpisaniu dowiedział się komandytariusz spółki – Norbert Radzio. Urządził on 

reprezentantom komplementariusza awanturę, zarzucając, że nie tylko nie wyrażał zgody 

na zawarcie takiej umowy, ale nawet o niej nie wiedział. Wskazał przy tym na § 17 

umowy spółki brzmieniu „W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności 

spółki wymagana jest zgoda komandytariusza”. Stwierdził, że wobec zaistniałych 

naruszeń umowa sprzedaży jest nieważna. Proszę udzielić porady spółce oraz wskazać 

skutki zawarcia umowy z Janem Rowińskim.  

36. W spółce Biegnij po to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

jest trzech komplementariuszy. Spółka sprzedała członkowi zarządu Biegnij po to sp.  

z o.o. komputer. W imieniu Biegnij po to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

umowę podpisał jeden z komplementariuszy. Oceń zawartą umowę sprzedaży. Wskaż 

zasady reprezentacji spółki komandytowej.   

37. Wspólnikami w spółce komandytowej są Jan Nowak i Agnieszka Zielińska, której 

odpowiedzialność za zobowiązania spółki wyznaczona jest sumą komandytową  

w kwocie 5000 zł. Każdy ze wspólników zobowiązany był do wniesienia wkładu 

gotówkowego w kwocie 1000 zł, z czego faktycznie każdy wspólnik wniósł część 

wkładu, to jest po 900 zł. Pierwszy rok obrotowy spółka zakończyła zyskiem w kwocie 

300 zł. Wspólnicy zwrócili się do radcy prawnego o wyjaśnienie, w jaki sposób mogą 

wypłacić sobie wypracowany zysk. Ponadto chcieliby wiedzieć, jak wygląda ich 

odpowiedzialność za zobowiązanie wobec wierzyciela spółki, który żąda od spółki 

odszkodowania w kwocie 5000 zł. 

38. Art-Bud Metalski i Drzewicz S.K.A zamierza objąć udziały w Stalmet spółce z o.o. Na 

pokrycie obejmowanych udziałów spółka zamierza wnieść aport w postaci prawa 



własności nieruchomości położonej w Toruniu o wartości 1 500 000 zł. Stalmet spółka z 

o.o. jest zainteresowana prowadzeniem w tejże nieruchomości hurtowni materiałów 

budowlanych. Wyjaśnij Panom Metalskiemu i Drzewiczowi, jakie ewentualne warunki 

musiałyby zostać spełnione i jak miałaby przebiegać planowana przez nich transakcja.   

39. W spółce Gromski, Nowakowski spółka komandytowo-akcyjna w wyniku sprzedaży 

akcji przez jednego z akcjonariuszy zaistniała konieczność powołania rady nadzorczej. 

Komplementariusz Jarosław Gromski, będący jednocześnie akcjonariuszem spółki, 

posiadał prawo prowadzenia spraw spółki, ale był pozbawiony prawa jej 

reprezentowania. Na walnym zgromadzeniu, którego przedmiotem było podjęcie 

uchwały o powołaniu członków rady nadzorczej, zgłosił swoją kandydaturę do pełnienia 

funkcji członka rady. Czy Jarosław Gromski może uzyskać mandat członka rady oraz, 

czy może wykonywać prawo głosu z wykonywanych akcji? 

40. Jan Wokulski jest członkiem zarządu Omega spółki z o.o. Zgodnie z § 5 umowy spółki 

powoływanie i odwoływanie członków zarządu należy do kompetencji rady nadzorczej. 

Za kilka dni ma się odbyć posiedzenie rady nadzorczej i w porządku obrad jest 

umieszczony punkt o zmianach w składzie zarządu. W tym samym dniu ma się też odbyć 

zgromadzenie wspólników, które także zawiera w porządku obrad odwołanie członka 

zarządu. Jan Wokulski otrzymał nieoficjalną informację od kolegi, że 

najprawdopodobniej zostanie odwołany z funkcji Prezesa. Udziel Janowi Wokulskiemu 

porady, jakie ma możliwości obrony w razie odwołania go ze stanowiska i odpowiedz na 

pytanie, czy jego prawa byłyby takie same w razie odwołania przez radę nadzorczą i przez 

zgromadzenie wspólników? 

41. Beta spółka z o.o. zwołała nadzwyczajne zgromadzenie wspólników celem podjęcia 

uchwały o wyrażeniu zgody na zakup przez spółkę nieruchomości w Sopocie. Z prezesem 

zarządu skontaktował się telefonicznie jeden ze wspólników, który poinformował, że 

będzie nieobecny na zgromadzeniu, ale chciałby głosować przez pełnomocnika. Zarząd 

zwrócił się do radcy prawnego o opinię, czy uchwała taka wymaga zaprotokołowania 

przez notariusza oraz, czy pełnomocnictwo wspólnika do udziału w takim zgromadzeniu 

może być udzielone w formie elektronicznej. 

42. Jan Czerwony, Małgosia Kapturek oraz Julian Wilk, po wyrażeniu przez nich zgody, 

zostali powołani do zarządu zawiązanej dziś spółki Ciemny Las spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień dotyczących 

sposobu jej reprezentacji. Jednym z pierwszych zadań, z jakimi przyszło im się zmierzyć, 

jest przygotowanie prawidłowego wniosku o rejestrację spółki w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zarówno Czerwony, jak i Kapturek, 

słyszeli o konieczności złożenia odpowiedniego wniosku, jak i załączenia do niego listy 

wspólników. Nie wiedzą jednak kto powinien podpisać te dokumenty. Udziel porady 

zarządowi Ciemny Las sp. z o.o. w powyżej wskazanym zakresie. 

43. Prezes Alfa spółki z o.o. został powołany na tę funkcję 10.05.2005 r. Została z nim 

wówczas zawarta umowa o pracę, którą ze strony spółki podpisał pełnomocnik powołany 

uchwałą zgromadzenia wspólników. Umowa o pracę była wykonywana przez obie strony 

przez okres kilkunastu lat, do chwili obecnej. Aktualnie prezes jest jedynym członkiem 

zarządu Alfa spółki z o.o. i dysponuje większością 98% udziałów. Prowadzona w spółce 

kontrola ZUS zakwestionowała ważność tej umowy. Oceń to stanowisko i udziel porady 

prawnej spółce. 

44. Cementowania Kaliska spółka z o.o. jest wspólnikiem PHU Stalmet spółki z o.o. i jest 

zobowiązana umową spółki do stałego dostarczania tej spółce cementu (umowa precyzuje 

terminy i warunki finansowe, w tym cenę). Cementowania Kaliska spółka z o.o. nie jest 

zadowolona z tej współpracy i zamierza sprzedać swoje udziały prezesowi PHU Stalmet 

spółki z o.o. Udziel Prezesowi PHU Stalmet spółki z o.o. porady, czy taka transakcja jest 



możliwa oraz jakie warunki musiałaby spełniać. Rozważ, czy nabycie udziałów wiąże się 

z jakimikolwiek zagrożeniami dla nabywcy. 

45. Marek Biały jest członkiem trzyosobowego zarządu Omega spółki z o.o. i zamierza 

złożyć rezygnację z pełnienia tej funkcji. W statucie spółki nie ma żadnych informacji na 

ten temat, ale w regulaminie zarządu jest zapis, że członkowie zarządu składają 

rezygnację na adres większościowego wspólnika tej spółki. Doradź Markowi Białemu, 

jak ma skutecznie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji. 

46. Lech Bogaty chce przystąpić do Radosna spółki z o.o. spółka ta jest zainteresowana 

przyjęciem nowego wspólnika. Jej kapitał zakładowy wynosi 80 000 zł, a majątek jest 

dziesięć razy większy. Żaden z 4 dotychczasowych wspólników nie jest zainteresowany 

sprzedażą udziałów, ale chętnie przyjęliby nowego wspólnika z deklarowanym wkładem 

na poziomie ok. 200 000 zł. Udziel porady wspólnikom, jak najkorzystniej dla 

wspólników zrealizować te zamierzenia.  

47. Udziały Jana Rozrzutnego w kapitale zakładowym Omega spółki z o.o. zostały zajęte 

przez komornika na wniosek wierzyciela Piotra Skąpego, prowadzącego działalność 

gospodarczą. Na zgromadzenie wspólników Omega spółki z o.o. zwołane w kolejnym 

miesiącu, na którym przewidziano w porządku obrad podjęcie uchwały o wypłacie 

dywidendy, stawił się komornik. Czy ma on prawo udziału w Zgromadzeniu wspólników 

i głosowaniu za wypłatą dywidendy?  

48. Marta Zaradna jest wspólnikiem Sigma spółki z o.o. i wystąpiła do spółki z wnioskiem  

o umorzenie jej udziałów. Kwota wynagrodzenia za umorzone udziały nie jest sporna, 

lecz nie wiadomo, jaki sposób umorzenia, związany ze źródłem finansowania umorzenia, 

zaakceptują wspólnicy. Wyjaśnij Marcie Zaradnej, jaki sposób umorzenia jest dla niej 

najkorzystniejszy, uwzględniając, iż wspólniczce zależy na szybkiej wypłacie, bo chce 

zainwestować otrzymane pieniądze w inne przedsięwzięcie. 

49. W Alfa spółce z o.o. odbyło się 3 dni temu zgromadzenie wspólników, które podjęło trzy 

uchwały dotyczące zarządu: odwołano wszystkich członków trzyosobowego zarządu, 

powołano nowych członków zarządu, w tym prezesa Marka Szybkiego i zmieniono 

umowę spółki w zakresie reprezentacji, wprowadzając prawo reprezentacji przez każdego 

z członków zarządu samodzielnie, zamiast dotychczasowej reprezentacji łącznej. 

Wyjaśnij Markowi Szybkiemu, czy może samodzielnie podpisać dziś umowę kredytu, 

mając na uwadze, że żadna z ww. zmian nie została zarejestrowana w KRS. 

50. Anna Nowak (90% udziałów) i Rafał Sadowski (10% udziałów) są wspólnikami 

Deweloper sp. z o.o. od 17 listopada 2005 roku. W chwili zawiązywania spółki każdy ze 

wspólników prowadził własną, indywidualną działalność gospodarczą, a w ramach tych 

działalności zawierali z nowo utworzoną spółką umowy zlecenia. Wspólnicy wiedzieli, 

że zakres działalności spółki i Rafała Sadowskiego jest tożsamy. Zakładali jednakże, że 

jako wspólnicy spółki nie będą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do tej 

spółki, a prowadzone przez nich indywidualne działalności gospodarcze będą się 

koncentrowały wyłącznie na współpracy z tą spółką, w ramach poszczególnych zleceń. 

Dlatego też pierwotnie umowa spółki nie zawierała postanowień zakazujących 

prowadzenia działalności konkurencyjnej wspólnikom. Rafał Sadowski od momentu 

zawiązania spółki do dziś jest prezesem spółki. W roku 2018 strony zadecydowały, że 

jednogłośnej uchwały zgromadzenia wspólników wymaga wyrażenie zgody na 

prowadzenie działalności konkurencyjnej przez wspólnika. Rafał Sadowski nadal 

prowadził działalność konkurencyjną, nie legitymując się stosowną uchwałą. Na 

podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2020 r. spółka oddała w najem część lokali 

usługowych spółki, spółce Pośrednik sp. z o.o. – gdzie Prezesem Zarządu była synowa 

Rafała Sadowskiego, zaś on sam posiadał w tej spółce 90% udziałów w kapitale 

zakładowym. Czynsz został określony na kwotę 1000 zł netto. Lokale zostały podnajęte 



przez spółkę Pośrednik sp. z o.o. jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej 

przez Rafała Sadowskiego. W dniu 4 grudnia 2021 r. Anna Nowak zażądała od Rafała 

Sadowskiego przedstawienia zysków osiąganych z najmu pomieszczeń dokonywanego 

na rzecz Agnieszki Sadowskiej. Rafał Sadowski wyjaśnił, że czynsz najmu uiszczany 

przez Pośrednik sp. z o.o. ma charakter rynkowy. W dniu 15 września 2022 r. ZEN Sp.  

z o.o. zawarła z Rafałem Sadowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

RS umowę dzierżawy na okres 20 lat znajdującej się tam powierzchni za zapłatą czynszu 

w kwocie 1000 zł/mies. W dniu 30 października 2022 r. odbyło się nadzwyczajne 

zgromadzenie wspólników zwołane w trybie art. 240 KSH, na którym większością 

wymaganą przepisami podjęto uchwałę o odwołaniu dotychczasowego zarządu spółki  

i powołaniu do zarządu Anny Nowak. Uchwała została podjęta ważnie i żadna ze stron 

jej nie kwestionowała. Anna Nowak zwróciła się z prośbą wyjaśnienie, czy w świetle 

przedstawionych przez nią okoliczności Deweloper sp. z o.o. przysługują, w tym 

ewentualnie wobec kogo, jakiekolwiek roszczenia?  

51. Tadeusz Nowak oraz Jabłko spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie chcą zawrzeć umowę 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Super Finanse spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Udziały Tadeusza Nowaka mają być pokryte wkładem 

niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości o wartości rynkowej 2 000 000 

zł. Jabłko spółka z o.o. zamierza wnieść do zawiązywanej spółki wkłady niepieniężne  

w postaci 50 udziałów w Delta spółce z o.o. z siedzibą w Gdańsku o wartości nominalnej 

po 1000 zł każdy. Jabłko spółka z o.o. ma 3 wspólników, a jedynym członkiem jej zarządu 

jest Tadeusz Nowak, który ma być zarazem wspólnikiem zawiązywanej spółki Super 

Finanse spółka z o.o. W skład jednoosobowego zarządu Super Finanse spółka z o.o. ma 

wejść Klemens Kowal (syn Tadeusza Kowala). Wskaż zasady reprezentacji przy 

zawieraniu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz, czy istnieje 

konieczność uzyskania zgód na zawarcie takiej umowy, a także, czy dopuszczalne jest 

wniesienie przez wspólników opisanych powyżej wkładów. 

52. Za 3 dni ma odbyć się zgromadzenie wspólników Omega spółki z o.o. Wspólnik tej spółki 

Jan Zapracowany nie będzie mógł wziąć udziału w tym zgromadzeniu wspólników, a ma 

na nim zostać podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. 

Jan Zapracowany chce, aby na zgromadzenie wspólników udał się zaprzyjaźniony z nim 

pracownik Omega sp. z o.o., który będzie go tam reprezentował i dokonana wszelkich 

wymaganych czynności, aby Jan Zapracowany objął udziały w podwyższonym kapitale 

zakładowym. Udziel Janowi Zapracowanemu wyczerpującej porady, jakich czynności 

należy dokonać, aby skutecznie zrealizować ten plan. 

53. Omega spółka z o.o. bez zgody wspólników poręczyła za zobowiązania żony prezesa 

zarządu tej spółki Marka Kreatywnego i w efekcie musiała zapłacić do banku kwotę  

1 000 000 zł. Pani Kreatywna nie zamierza oddać tych pieniędzy, a spółka 

(reprezentowana przez Marka Kreatywnego) nie wytacza powództwa wobec prezesa. 

Brak porozumienia pomiędzy wspólnikami uniemożliwia też zmianę na stanowisku 

prezesa zarządu. Udziel porady wspólnikom, jakie środki prawne im przysługują  

w opisanej sytuacji, aby można było odzyskać kwotę 1 000 000 zł?  

54. Lech Rylski jest wspólnikiem Alfa spółki z o.o. Nie jest zadowolony ze współpracy  

z pozostałymi wspólnikami i zarządem, i chciałby wycofać się z tej działalności. Udziel 

Lechowi Rylskiemu porady, jakie ma możliwości odejścia ze spółki i odzyskania 

zainwestowanej w spółkę kwoty 1 mln zł, którą wniósł na pokrycie objętych udziałów o 

takiej samej wartości nominalnej. 

55. Zarząd spółki z o.o. przy zachowaniu zasad reprezentacji zgodnych z umową spółki 

zawarł w formie aktu notarialnego umowę przedwstępną zobowiązującą spółkę do 

zawarcia umowy przyrzeczonej, której przedmiotem było zbycie nieruchomości 



należącej do spółki. Zgromadzenie wspólników ani przed zawarciem umowy, ani też  

w terminie dwóch miesięcy po zawarciu umowy, nie podjęło uchwały wyrażającej zgodę 

na zbycie nieruchomości, która miała być przedmiotem umowy przyrzeczonej. Umowa 

spółki nie wyłączała konieczności uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na zbycie 

nieruchomości należącej do spółki. Czy zawarta przez spółkę umowa przedwstępna jest 

ważna? Czy będzie możliwe skuteczne domaganie się zawarcia przez spółkę umowy 

przyrzeczonej? 

56. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powołano dwuosobowy zarząd. Umowa 

spółki przewidywała, że do reprezentowania spółki konieczne jest współdziałanie dwóch 

członków zarządu lub członka zarządu wspólnie z prokurentem. Ponieważ jeden  

z członków zarządu przewidywał kilkutygodniową nieobecność spowodowaną pobytem 

w szpitalu, postanowił udzielić swojemu synowi pełnomocnictwa do reprezentowania go 

w sprawach dotyczących spółki. Oceń skuteczność takiego działania. Jak powinien 

postąpić zarząd spółki, aby zapewnić prawidłową reprezentację spółki pod nieobecność 

jednego z członków zarządu? 

57. Prawidłowo zwołane zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością podjęło objętą porządkiem obrad uchwałę o zmianie umowy spółki 

polegającą na wprowadzeniu obowiązku wnoszenia przez wspólników dopłat. Uchwała 

została zaprotokołowana notarialnie, a za jej podjęciem opowiedziała się większość 

wspólników posiadająca łącznie ¾ wszystkich głosów na zgromadzeniu wspólników, 

natomiast przeciw uchwale zagłosował wspólnik posiadający ¼ głosów na zgromadzeniu 

wspólników. Oceń skuteczność podjętej uchwały. 

58. Tomasz Lorenc jest jedynym członkiem zarządu spółki Moto sp. z o.o. Rada Nadzorcza 

tej spółki wyraziła, zgodnie z umową spółki, zgodę na zbycie należącej do spółki 

nieruchomości. Tomasz Lorenc ma jednak pewne wątpliwości i zastanawia się nad 

podpisaniem umowy. W celu rozwiania tych wątpliwości w siedzibie spółki umówił się 

z nim Tomasz Tabak – jeden z członków Rady Nadzorczej. W rozmowie stwierdził, że 

skoro Tomasz Lorenc ma wątpliwości, to on – w imieniu Rady Nadzorczej, która 

podejmowała decyzję w tej sprawie – nakazuje zawarcie tej umowy. Tomasz Lorenc 

pragnie uzyskać poradę prawną dotyczącą skuteczności takiego polecenia. 

59. W marcu 2022 roku Balbina jako trzeci wspólnik weszła do spółki Tartak sp. z o.o.  

w celu jej dofinansowania. W spółce były 2 wspólniczki – Maja i Agnieszka. Balbina 

udzieliła spółce 100 000 złotych pożyczki i doprowadziła do udzielania spółce przez bank 

kredytu. Pozostałe wspólniczki nie godziły się na narzucony przez Balbinę 

uporządkowany sposób funkcjonowania spółki. Chciały kontynuować zatrudnianie 

pracowników bez umów na piśmie i spłacanie przez spółkę prywatnych długów 

wspólniczek. Maja i Agnieszka chciałyby spłacić pożyczkę udzieloną spółce przez 

Balbinę oraz usunąć ją ze spółki. Udziel porady Balbinie, jakie uprawniania przysługują 

pozostałym wspólnikom, aby zrealizować ich zamiary. 

60. Koledzy Jan i Zbigniew zastanawiają się nad uruchomieniem biznesu w formie spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością. Warunkiem Zbigniewa jest to, aby część jego 

udziałów została uprzywilejowana i uprawniała do samodzielnego wyboru jednego z 

trzech członków zarządu. Na to Jan wskazuje, iż zgodnie z art. 20 k.s.h. wspólnicy spółki 

kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w spółce, a zatem takie uprzywilejowanie 

stoi w sprzeczności z tym przepisem. Wyjaśnij wspólnikom funkcjonowanie zasady 

równego traktowania wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy 

Zbigniew może mieć prawo samodzielnego wyboru jednego członka zarządu? 

61. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi, że kapitał spółki może zostać 

podwyższony do 1 000 000 zł, w terminie do 31 grudnia 2030 roku bez zmiany umowy 

spółki. Wspólnicy doszli do porozumienia, że analogiczne rozwiązanie pragną 



wprowadzić do umowy także w zakresie obniżenia kapitału zakładowego – chcąc uniknąć 

konieczności podejmowania uchwały o zmianie umowy spółki – u notariusza. Doradź 

wspólnikom w przedmiocie proponowanej przez nich zmiany – omów procedurę 

obniżenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 

62. Piotr Dokładny jest członkiem rady nadzorczej Omega spółki z o.o. Z uwagi na dość 

skomplikowane relacje z innymi podmiotami powiązanymi do oceny prawidłowości 

działań spółki wymagane jest skorzystanie z wiedzy specjalisty z zakresu rachunkowości, 

w szczególności cen transferowych. Prezes zarządu, do którego zwrócił się Piotr 

Dokładny, odmówił zawarcia umowy z wybranym biegłym. Udziel porady Piotrowi 

Dokładnemu i wyjaśnij, jakie działania może podjąć w tej sprawie. 

63. Adam Nowak i Jan Kowalski chcą zawrzeć umowę spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Adam Nowak ma posiadać 90% kapitału zakładowego i będzie  

w spółce pełnił funkcję wyłącznie prokurenta. Pragnie zachować jednak pełną kontrolę  

i zaproponował, aby zarząd w spółce był jednoosobowy, a spółkę reprezentował członek 

zarządu łącznie z prokurentem; także oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism 

spółce miałyby być dokonywane wobec członka zarządu i prokurenta łącznie. Proszę 

ocenić te propozycje na gruncie przepisów kodeksu spółek handlowych. 

64. Sleepwell spółka z o.o., na dwa miesiące przed wybuchem pandemii koronawirusa, 

zawarła – na czas oznaczony – szereg długoterminowych umów dzierżawy lokali 

przeznaczonych na najem krótkoterminowy w systemie Booking. Spółka oparła się na 

przeprowadzonych szeroko badaniach rynku i zleconych opracowaniach wskazujących 

na potencjalny wzrost ruchu turystycznego w nadchodzącym roku. Po pewnym czasie 

wspólnicy spółki doszli do wniosku, że naraziło to spółkę na kolosalne straty, z uwagi na 

kilkumiesięczne zablokowanie ruchu turystycznego w okresie pandemii. Postanowili 

odwołać zarząd i pozwać jego członków o odszkodowanie, stojąc na stanowisku, że 

członek zarządu obowiązany jest – w swej działalności – do podwyższonej staranności 

profesjonalisty i powinien przewidywać nawet dość nietypowe sytuacje na rynku, które 

mogą wpłynąć negatywnie na działalność spółki. Oceń stanowisko wspólników i omów 

zasady oceniania należytej staranności członka zarządu w kontekście jego potencjalnej 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce. 

65. Jan i Zbigniew pragną zawrzeć umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Mają 

kilka pomysłów dotyczących jej treści: spółka ma posiadać trzyosobowy zarząd i prawo 

do składania i przyjmowania oświadczeń spółki łącznie przez dwóch członków zarządu; 

wyłączoną odpowiedzialność członków zarządu określoną w art. 299 k.s.h.; zakaz 

zbywania udziałów spółki; czteroosobową radę nadzorczą; wyłączoną konieczność 

uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na zawarcie przez spółkę umowę kredytu, 

pożyczki, poręczenia lub innej podobnej z członkiem zarządu. Oceń propozycje 

wspólników. 

66. Jan Adamski został dziś pozwany na podstawie art. 299 k.s.h. przez wierzyciela spółki, 

w której pełnił funkcję członka zarządu. Uważa, że powództwo jest nieuzasadnione, gdyż 

był członkiem zarządu odpowiedzialnym wyłącznie za produkcję i nie interesował się 

finansami. Analizując dokumenty przedstawione przez Jana Adamskiego, radca prawny 

stwierdził, że przeciwko spółce wydany został, obecnie prawomocny, wyrok zaoczny  

w dniu 23 grudnia 2016 roku. Bezskuteczność egzekucji prowadzonej przeciwko spółce 

została potwierdzona postanowieniami dwóch komorników wydanymi w dniu 23 grudnia 

2018 roku oraz 23 grudnia 2022 roku. Przedstaw Janowi Adamskiemu opinię co do 

zasadności formułowanych wobec niego roszczeń oraz wskaż, czy może on być 

pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania spółki.   

67. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zapadła uchwała o wniesieniu dopłat przez 

wspólników. Wspólnik Tomasz Tabak głosował przeciwko uchwale, ale jej nie zaskarżył. 



Po pewnym momencie wezwany został przez spółkę do zapłacenia przypadającej na 

niego kwoty z tytułu dopłaty. Wspólnik stwierdził, że uchwała o dopłatach zapadła, mimo 

że w umowie spółki brak jest stosownego postanowienia, na podstawie którego wspólnicy 

mogliby zostać zobowiązani do wniesienia dopłat. Tomasz Tabak udał się do 

zaprzyjaźnionego radcy prawnego po poradę, sugerując, iż czytał „o czymś takim jak 

instytucja wniosku o przywrócenie terminu”. Udziel Tomaszowi Tabakowi porady  

w opisanej powyżej sprawie. 

68. Jan i Zbigniew pragną zawrzeć umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Mają 

kilka pomysłów dotyczących jej treści: Jan będzie mieć jeden (podzielny) udział  

w wysokości 100 000 zł, zaś Zbigniew będzie miał dwa, równe i niepodzielne udziały  

o wartości 50 000 każdy; nazwa firmy spółki będzie brzmiała – Ekologiczne Wypieki 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ząbkach i spółka będzie posługiwać się 

skrótem – EW spół. z ogr. odp.; wspólnik Jan, który jako wkład do spółki wnosi 

nieruchomość, uprawniony jest w każdej chwili do żądania jej zwrotu; w razie likwidacji 

spółki, jeżeli nieruchomość będzie podlegała zwrotowi wspólnikom – przypadnie ona 

Janowi. Oceń propozycje wspólników. 

69. Jan jest jedynym członkiem zarządu Kogucik sp. z o.o. W spółce udzielono prokury 

oddzielnej Julianowi. Jan złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji, informując o tym 

Juliana. Julian również chciałby zrezygnować z prokury. Doradź Julianowi, jakie 

działania powinien podjąć, aby zrezygnować z funkcji prokurenta oraz usunąć swoje dane 

z KRS.   

70. Bolek i Lolek są wspólnikami Teleranek spółki z o.o. o kapitale zakładowym 5 000 zł. 

Każdy z nich dysponuje udziałami o wartości nominalnej po 2 500 zł. Umowa spółki 

przewiduje, że podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100 000 zł w terminie do 

31.12.2023 roku nie stanowi zmiany umowy spółki. Wspólnicy chcieliby dziś podnieść 

kapitał zakładowy spółki do kwoty 100 000 zł, przy czym pokryty on ma zostać wyłącznie 

poprzez wkład niepieniężny wniesiony przez Bolka. Przedstaw wspólnikom, jak 

zrealizować ich zamiary. 

71. Buba-bud spółka z o.o. w Warszawie tworzy czterech wspólników. Umowa spółki 

stanowi, że uchwała w przedmiocie zgody, na nabycie przez spółkę nieruchomości, 

zapada zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich wspólników. Przed 

Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników, jeden ze wspólników – postanowieniem 

Sądu Okręgowego w Warszawie – został zawieszony w wykonywaniu praw udziałowych 

tj. prawa do udziału w zgromadzeniach i prawa głosu. Mimo obecności na sali, w trakcie 

zgromadzenia, nie brał w nim udziału i nie głosował. Na zgromadzeniu głosowano 

uchwałę w przedmiocie zgody na nabycie nieruchomości przez spółkę. Uczestnicy 

zgromadzenia głosowali następująco: pierwszy wspólnik – 300 głosów ZA, drugi 

wspólnik – 299 przeciw, trzeci wspólnik – 200 głosów wstrzymujących. Oceń czy 

uchwała została podjęta. Omów ustawową zasadę obowiązującą przy podejmowaniu 

uchwał w spółce z o.o. 

72. Zenon Kowalski został odwołany z funkcji członka zarządu Power sp. z o.o., którą mógł 

reprezentować jednoosobowo. Na jedynego członka zarządu powołano Dariusza. Zenon 

Kowalski jest jednocześnie mniejszościowym wspólnikiem tej spółki. Zgromadzenie 

wspólników, na którym podjęto uchwałę w przedmiocie zmiany zarządu, było wadliwie 

przeprowadzone, gdyż pełnomocnik Zenona Kowalskiego, ustanowiony zgodnie  

z prawem, nie został dopuszczony do udziału w zgromadzeniu. Jak Zenon Kowalski 

powinien sformułować żądania i wnioski ewentualnego pozwu oraz jak będzie wyglądała 

reprezentacja spółki w sporze sądowym z Zenonem Kowalskim? 

73. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewidywała reprezentację łączną. 

Jeden z członków jej zarządu złożył 3.04.2022 r. oświadczenie o odstąpieniu przez spółkę 



od zawartej wcześniej umowy sprzedaży nieruchomości. 5.04.2022 r. został powołany 

drugi członek zarządu i niezwłocznie, tego samego dnia, złożył oświadczenie 

potwierdzające oświadczenie z 3.04.2022 r. Nabywca nieruchomości odmówił jednak jej 

wydania spółce, twierdząc, że nie doszło do skutecznego złożenia oświadczenia przez 

spółkę o odstąpieniu od umowy ze względu na brak jej prawidłowej reprezentacji. Czy 

jest to prawidłowa argumentacja? 

74. Umowa Xero sp. z o.o. przewiduje powołanie rady nadzorczej składającej się z 5 osób, 

ale nie reguluje kwestii podejmowania uchwał przez ten organ. Przedmiotem obrad Rady 

nadzorczej było odwołanie z funkcji członka zarządu Jana (zgodnie z umową spółki Rada 

nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu). Dwóch członków Rady nadzorczej 

było za odwołaniem Jana z zarządu, jeden przeciw, pozostali wstrzymali się od głosu. 

Czy odwołano Jana z zarządu? Wyjaśnij Janowi, jak wyglądają zasady podejmowania 

uchwał przez radę nadzorczą. 

75. Na prawidłowo zwołanym zgromadzeniu wspólników Omega spółki z o.o., zgodnie  

z porządkiem obrad, poddano pod głosowanie uchwałę o udzieleniu absolutorium Janowi 

Naczelnemu, prezesowi zarządu tej spółki, będącemu jednocześnie wspólnikiem spółki 

posiadającym 40% jej udziałów. Przewodniczący zgromadzenia oświadczył, że Jan 

Naczelny nie ma prawa do udziału w głosowaniu, a pozostali wspólnicy oddali 

następujące głosy: 

● wspólnik Piotr, reprezentujący 40% kapitału zakładowego – głosował za 

udzieleniem absolutorium, a 

● wspólnik Krystian, reprezentujący 20% kapitału zakładowego – głosował przeciw 

udzieleniu absolutorium.  

Przewodniczący stwierdził, że wobec braku wymaganej większości (40% na wymagane 

100%) Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Janowi Naczelnemu. Udziel porady 

Janowi Naczelnemu i wyjaśnij, czy działania przewodniczącego były prawidłowe i czy 

prezesowi przysługują w tej sytuacji jakieś środki prawne. 

76. Adam Skąpy jest wspólnikiem Buba sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego, zaś Adam Skąpy zobowiązany 

został do wpłaty 40 000 zł tytułem wniesienia wkładu na poczet podwyższonego kapitału. 

Wobec faktu, że Adam Skąpy pożyczył spółce Buba sp. z o.o. kwotę 60 000 zł i właśnie 

upłynął termin spłaty tej pożyczki przez spółkę, Adam Skąpy postanowił złożyć spółce 

oświadczenie o potrąceniu wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki  

z wierzytelnością spółki wynikającą z obowiązku pokrycia kapitału zakładowego. Oceń 

skuteczność takiego oświadczenia. Doradź wspólnikowi w kwestii możliwości pokrycia 

kapitału zakładowego w sytuacji posiadania przez wspólnika wierzytelności wobec 

spółki. 

77. W dniu 21.03.2022 r. większościowy wspólnik spółki z o.o. zbył należące do niego 51% 

udziałów. 1.04.2022 r. odbyło się zgromadzenie wspólników, z udziałem nowego 

wspólnika, na którym m.in. podjęto uchwałę pozwalającą zarządowi spółki na zbycie 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz konkretnej osoby trzeciej. Na ten 

dzień nie ujawniono nowego wspólnika w rejestrze. Spółka z o.o. zawarła umowę zbycia 

nieruchomości. Czy umowa ta jest ważna i skuteczna? 

78. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęli uchwałę o nieudzieleniu 

absolutorium zarządowi. Jeden z członków zarządu jest jednocześnie wspólnikiem tej 

spółki. Czy ma on legitymację czynną w postępowaniu o uchylenie tej uchwały, gdzie  

w pozwie argumentowałby, że jest to uchwała sprzeczna z dobrymi obyczajami i godząca 

w interesy spółki?  

79. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewiduje, że jej zarząd liczy czterech 

członków. Czy po złożeniu rezygnacji przez jednego z nich, spółka może zawrzeć 



umowę, będąc reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających razem (gdy 

umowa spółki przewiduje reprezentację łączną dwóch członków zarządu)? Czy taki 

zarząd spółki jest obowiązany w tym przypadku podejmować jakiekolwiek działania  

w celu uzupełnienia składu zarządu?  

80. Wierzyciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozważa wystąpienie z pozwem 

przeciwko członkowi jej zarządu na podstawie art. 299 k.s.h. Zwrócił się do radcy 

prawnego z prośbą o pomoc przy sformułowaniu pozwu przeciwko członkowi zarządu. 

Wyjaśnił, że dysponuje prawomocnym nakazem zapłaty, w którym nakazano spółce 

zapłatę kwoty 100 000 zł wraz z odsetkami od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty 

oraz kwotę 1250 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W postępowaniu egzekucyjnym, 

umorzonym ze względu na bezskuteczność egzekucji, wyegzekwowano kwotę 1250 zł. 

Sformułuj żądanie pozwu. 

81. Jan Kowalski objął funkcję członka zarządu już niewypłacalnej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Podjął się tego zadania, ponieważ miał plan ratowania spółki. 

Sytuacja finansowa spółki była tak zła, że gdyby Jan Kowalski złożył wniosek  

o ogłoszenie jej upadłości od razu, w chwili objęcia funkcji członka zarządu, to wniosek 

ten zostałby oddalony ze względu na brak w majątku spółki środków na koszty 

postępowania upadłościowego. Po dwóch tygodniach sprawowania przez niego mandatu 

jeden z wierzycieli spółki, Jerzy Nowak, dysponujący wyrokiem zasądzającym 

przeciwko spółce, pozwał Jana Kowalskiego na podstawie art. 299 k.s.h. Doradź Janowi 

Kowalskiemu, jakie stanowisko powinien zająć w odpowiedzi na pozew.  

82. Stefan jest jedynym wspólnikiem Nowa spółka z o.o. „w organizacji” oraz jedynym 

członkiem jej zarządu. Spółka zamierza podpisać dziś umowę najmu nieruchomości. 

Stefan zwrócił się do radcy prawnego o udzielenie porady, jakie działania powinna podjąć 

spółka, aby umowa została zawarta w sposób ważny. 

83. Finanse spółka z o.o. zamierza udzielić trzech pożyczek: swojemu udziałowcowi, 

prokurentowi oraz członkowi zarządu. Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 

5000 zł. Kwota każdej pożyczki to 25 000 zł. Pożyczki mają być spłacone jednorazowo 

wraz z odsetkami w wysokości 5% w skali roku. Doradź zarządowi, jakie działania 

powinien podjąć, aby udzielić pożyczek. 

84. Wiesław Majkowski jest wspólnikiem sp. z o.o. Na 15 maja 2022 r. zarząd spółki zwołał 

zgromadzenie wspólników i powiadomił o tym wszystkich wspólników listami 

poleconymi. Wiesław Majkowski – jak wyjaśnił – z uwagi na pandemię COVID-19  

i obawę o zdrowie swojej ciężko chorej córki nie poszedł na pocztę, aby odebrać 

przesyłkę awizowaną przez listonosza 7 maja, którą była korespondencja ze spółki.  

O zgromadzeniu dowiedział się 23 czerwca 2022 r., gdy przeglądał KRS i zorientował 

się, że doszło do podwyższenia kapitału i podjęto uchwały o dopłatach wspólników. 

30 czerwca złożył pozew do sądu o stwierdzenie nieistnienia podjętych uchwał, 

powołując się na to, że w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego nie 

powinny się odbywać tradycyjne zgromadzenia wspólników, lecz głosowanie 

umożliwiające oddanie głosu przy użyciu środków porozumiewanie się na odległość. Jak 

oceniasz szanse powodzenia Wiesława w tym sporze? 

85. Jan jest jedynym członkiem zarządu Kogucik sp. z o.o. Zamierza złożyć rezygnację ze 

sprawowanej funkcji. Poradź Janowi, w jaki sposób może skutecznie złożyć rezygnację, 

uwzględniając działania, jakie powinien podjąć, aby dane, które go dotyczą, zostały 

wykreślone z KRS. W jaki sposób umowa spółki może modyfikować przedstawiony 

przez ciebie sposób działania?  

86. W umowie spółki Zet spółki z o.o. nie ma postanowień o umorzeniu udziałów 

wspólników. Wspólnicy rozważają wprowadzenie zmian w umowie. Wyjaśnij 

wspólnikom Zet spółki z o.o., kiedy i po co dochodzi do umorzenia udziałów. Przedstaw, 



jakie kroki należy podjąć, aby umorzyć udziały w jednym ze wskazanych przez ciebie 

przypadków.   

87. Mąż, żona i syn są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W skład 

zarządu spółki wchodzi mąż i syn. Zgromadzenie wspólników podjęło dziś uchwałę  

o odwołaniu męża z zarządu. Wyjaśnij mężowi, kto jest uprawniony do zaskarżenia 

podjętej uchwały w sytuacji, gdy nie brał on udziału w głosowaniu, a syn wstrzymał się 

od głosu. Czy w sprawie mogą mieć znaczenie okoliczności, które spowodowały, że mąż 

nie brał udziału w głosowaniu? 

88. Zgodnie z umową spółki Normalna sp. z o.o. zbycie udziałów wymaga zgody spółki.  

W spółce Wyjątkowa sp. z o.o. do zbycia udziałów wymagana jest zgoda zgromadzenia 

wspólników. W obu spółkach udziałowcem jest Adam. Chcąc zbyć udziały, wystąpił o 

udzielenie mu zgody i w obu przypadkach zgody takiej mu odmówiono. Jakie działania 

powinien podjąć Adam, aby uzyskać możliwość zbycia udziałów? 

89. Mirosław Gruby i Zdzisław Chudy są wspólnikami Razem sp. z o.o., przy czym Z. Chudy 

dysponuje jednym udziałem w spółce. Pozostałe udziały należą do M. Grubego, który 

jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu spółki. W umowie spółki postanowiono, 

że M. Gruby może prowadzić działalność konkurencyjną. Z. Chudy jest przekonany, że 

działalność konkurencyjna przynosi spółce straty. Doradź Z. Chudemu, czy działalność 

konkurencyjna M. Grubego stanowi naruszenie jego obowiązku lojalnego zachowania 

wobec spółki oraz wskaż, jakie działania może on podjąć wobec M. Grubego.  

90. Kapitał zakładowy Wielość spółki z o.o. wynosi 5000 zł. Spółka ta zamierza kupić 

samochód za cenę 100 000 zł + VAT (23%), przy czym cena płatna będzie  

w 10 miesięcznych ratach po 10 000 zł + VAT (23%) każda, oraz zawrzeć umowę najmu 

biura na okres 10 lat w zamian za miesięczny czynsz w kwocie 5000 zł + VAT (23%). 

Wyjaśnij zarządowi spółki, czy z uwagi na wartość tych transakcji jest on zobowiązany 

do zwołania zgromadzenia wspólników celem podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na 

zawarcie tych umów? 

91. W dniu 24.12.2022 roku została zawarta umowa Xenia P.S.A. W dniu 31.12.2022 roku 

akcjonariusze zwrócili się do obsługującego Xenia P.S.A. w organizacji radcy prawnego 

z pytaniem o możliwość zmiany umowy spółki w ten sposób, że jeden z akcjonariuszy  

w miejsce dotychczas oznaczonego w umowie wkładu pieniężnego wniesie tej samej 

wartości wkład niepieniężny. Oceń możliwość dokonania planowanej przez 

akcjonariuszy zmiany umowy spółki.   

92. W dniu 30 czerwca 2023 roku odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 

Iota P.S.A. Po zatwierdzeniu sprawozdań oraz udzieleniu absolutorium członkom 

zarządu i rady nadzorczej rozpoczęto dyskusję nad uchwałą w przedmiocie podziału 

zysku za ostatni rok obrotowy. Zarząd wskazał, że wypłata zysku może doprowadzić do 

utraty przez spółkę, w normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia dokonania 

wypłaty. Walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie zysku.  

W uzasadnieniu wskazano, że wobec spółki członkowie zarządu podlegają 

ograniczeniom ustanowionym w umowie spółki oraz jeżeli umowa spółki nie stanowi 

inaczej, w uchwałach akcjonariuszy. Wskaż, czy zarząd Iota P.S.A. powinien dokonać 

wypłaty zysku na rzecz akcjonariuszy.  

93. W dniu 30.06.2023 roku radca prawny T. Nowak sprawujący stałą obsługę prawną Dzeta 

P.S.A. został powołany do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej tej spółki, pomimo 

iż nie wyraził zgody na powołanie. Jeden z akcjonariuszy, który nie był obecny na 

walnym zgromadzeniu, ma wątpliwości co do ważności podjętej uchwały. Udziel porady 

temu akcjonariuszowi odnośnie do skuteczności zmian w radzie nadzorczej.  



94. Zgodnie z umową Sigma P.S.A. miejscem odbywania walnych zgromadzeń 

akcjonariuszy jest siedziba spółki. W dniu 12.06.2023 r. zarząd zwołał na dzień 

30.06.2023 r. zwyczajne walne zgromadzenie. W przesłanym zawiadomieniu 

poinformował, że jednym z punktów obrad będzie zmiana umowy spółki w zakresie 

miejsca obrad walnego zgromadzenia. Wskazano, że nowym miejscem obrad walnego 

zgromadzenia będzie Denpasar (Bali, Indonezja), a miejscem odbywania walnych 

zgromadzeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie Łódź. W dniu 30.06.2023 r. 

na walnym zgromadzeniu stawili się wszyscy akcjonariusze Sigma P.S.A. Za podjęciem 

uchwały zaproponowanej przez zarząd zagłosowali wszyscy akcjonariusze  

z wyłączeniem jednego posiadającego 1% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu. Akcjonariusz po podjęciu uchwały nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego 

zaprotokołowania. Oceń skuteczność podjętej uchwały i wskaż, jakie działania należy 

podjąć, aby zrealizować przedstawione wnioski.   

95. W umowie Ipsilon P.S.A. wspólnik J. Tomaszewski zobowiązał się wnieść do spółki 

wkład w postaci świadczenia usług księgowych na rzecz spółki przez okres 12 miesięcy, 

licząc od dnia wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców, w zamian za który objął on 

10 000 akcji serii A o wartości emisyjnej 1000 złotych każda. Członkowie powołanej  

w spółce rady nadzorczej uznali, że wartość wkładu wniesionego przez  

J. Tomaszewskiego została znacznie zawyżona i wystąpili do radcy prawnego 

obsługującego Ipsilon P.S.A. o wskazanie, czy i wobec kogo w zaistniałej sytuacji spółka 

może kierować roszczenia w celu uzyskania pokrycia różnicy pomiędzy wartością akcji 

a rzeczywistą wartością wniesionego wkładu.   

96. W Alfa P.S.A. akcjonariusze rozważają powołanie rady nadzorczej. W związku  

z powyższym postanowili wraz z powołaniem rady nadzorczej pozbawić niektórych 

spośród akcjonariuszy uprawnienia do sprawowania indywidualnej kontroli. Wobec 

wątpliwości, jakie plany akcjonariuszy wzbudziły wśród członków zarządu, wystąpili oni 

do obsługującego Alfa P.S.A. radcy prawnego o zaopiniowanie przewidywanej zmiany 

umowy spółki. Wskaż czy w P.S.A. ograniczenie prawa sprawowania indywidualnej 

kontroli jest dopuszczalne i w jakim zakresie.   

97. J. Turczyński jest akcjonariuszem Omega P.S.A., której umowę zawarto 15 stycznia 2022 

roku. J. Turczyński zobowiązał się wnieść do spółki wkład niepieniężny w postaci 

świadczenia na rzecz spółki pracy w wymiarze 5 godzin tygodniowo w okresie  

12 miesięcy, licząc od chwili wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców. Umowa spółki 

przewidywała, że zbycie akcji wymaga zgody spółki. 30.07.2022 roku J. Turczyński 

zwrócił się do spółki z żądaniem wyrażenia zgody na zbycie wszystkich służących mu 

akcji. Spółka odmówiła zgody, nie wskazując nabywcy akcji. Oceń poprawność działania 

spółki.   

98. Omega P.S.A. ma 35 akcjonariuszy i każdy z nich posiada 100 akcji. Na zwołane walne 

zgromadzenie stawiło się tylko 2 akcjonariuszy. Prezes zarządu zaproponował przerwę 

w obradach, aby zadzwonić do kilku akcjonariuszy, którzy mogą przybyć na 

zgromadzenie. Czy walne zgromadzenie może się odbyć oraz podejmować ważne  

i skuteczne uchwały (w umowie spółki nie ma żadnych zapisów dotyczących kworum), 

czy zasadne i zgodne z prawem jest zarządzenie przerwy w obradach?  

99. Marzena uruchomiła przedsiębiorstwo produkujące eleganckie maseczki z błyskotliwymi 

nadrukami. Zdecydowała się na formę prawną prostej spółki akcyjnej, aby sfinansować 

swoje przedsięwzięcie dzięki emisji akcji, zachowując dla siebie wpływ na spółkę dzięki 

pakietowi akcji założycielskich, które zapewniają jej 51% głosów. Niestety wkrótce 

okazało się, że dla swej działalności spółka potrzebuje więcej środków. Marzena chętnie 

wyemitowałaby nowe akcje, ale boi się utraty wpływu na spółkę. Co może doradzić jej 

Marta, koleżanka specjalizująca się w prawie spółek? 



100. Grzegorz i Joanna inwestują w obiecujące start-upy, które zdecydowały się na przyjęcie 

formy prawnej P.S.A. Ostatnio zainwestowali w spółkę Bułeczki z drukarki 3D, która 

właśnie emitowała nowe akcje, przy czym Joanna zakupiła pakiet akcji założycielskich 

uprawniający ją do 10% głosów, Grzegorz zaś kupił zwyczajne, nieuprzywilejowane 

akcje. Wkrótce spółka wyemitowała nowe akcje. Podczas pierwszego głosowania po tym 

wydarzeniu Grzegorz dowiedział się, że Joanna dysponuje większą liczbą głosów niż on. 

Protestuje, twierdząc, że skoro nie inwestowali w spółkę w czasie jej powstania, tylko 

przy kolejnej emisji akcji, akcje Joanny nie mogą być „założycielskie”. Czy trafnie? 

101. Tomasz, wraz z dwoma kolegami (Bartoszem i Cyprianem), pragną założyć P.S.A. 

Zgodnie z założeniami, Cyprian będzie pełnił wyłącznie rolę akcjonariusza, natomiast 

Bartosz i Tomasz pragną dodatkowo także zarządzać spółką. Porównaj korzyści i ryzyka 

dla Tomasza związane z pełnieniem funkcji członka zarządu w zależności od tego, czy  

w P.S.A. będzie przyjęty model dualistyczny, czy też monistyczny organów zarządczych. 

102. Statut Xenia S.A. stanowi, że w przypadku powołania zarządu wieloosobowego do 

reprezentowania spółki umocowany jest każdy z członków zarządu samodzielnie.  

J. Kowalski będący jednym z trzech członków zarządu Xenia S.A. złożył w imieniu 

spółki oświadczenie o udzieleniu prokury samoistnej J. Nowakowi. Przed udzieleniem 

przez J. Nowaka prokury, nie została podjęta uchwała członków zarządu. Czy udzielenie 

prokury jest ważne? 

103. Jan został powołany do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu  

16 stycznia 2023 roku. W tym samym dniu do rady nadzorczej spółki akcyjnej został 

powołany Julian. Zarówno umowa spółki, jak i statut nie zawierają żadnych postanowień 

dotyczących kadencji członków organów. Wyjaśnij obu członkom organów, w jakim 

dniu najpóźniej wygaśnie ich mandat w tych organach.   

104. Statut Omega S.A. stanowi, że spółkę reprezentuje każdy z członków zarządu. Prezes 

pięcioosobowego zarządu tej spółki zawarł z Janem Z. umowę sprzedaży zakładu 

produkcji opakowań kartonowych, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa 

spółki, nie informując wcześniej o planowanej transakcji ani pozostałych członków 

zarządu, ani żadnego z pozostałych organów spółki. Pozostali członkowie zarządu 

zwrócili się do ciebie z prośbą o udzielenie porady prawnej. Proszę ocenić ważność  

i skuteczność dokonanej czynności prawnej. Proszę uzasadnić odpowiedź.  

105. Wobec przedłużających się ustaleń pomiędzy akcjonariuszami, co do wyboru członków 

zarządu oraz rady nadzorczej, akcjonariusze Xmen S.A. w organizacji podjęli 

jednomyślną uchwałę o powołaniu pełnomocnika do reprezentowania Xmen S.A. we 

wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem 

przedsiębiorstwa spółki. Oceń skutki działań pełnomocnika dla Xmen S.A. w organizacji.  

106. W dniu 5 maja 20221 roku J. Kowalski został powołany do pełnienia funkcji członka 

zarządu Kadencja S.A. na okres trzyletniej kadencji. J. Kowalski zwrócił się do radcy 

prawnego obsługującego spółkę z pytaniem, kiedy wygaśnie mandat do sprawowania 

przez niego funkcji członka zarządu. Wskaż termin wygaśnięcia mandatu. 

107. W dniu 30.12.2022 roku walne zgromadzenie Ostatni S.A. w likwidacji podjęło uchwałę 

upoważniającą likwidatorów do zbycia należącej do spółki nieruchomości z wolnej ręki. 

Uchwała wskazywała, że likwidatorzy są uprawnieni do samodzielnego ustalenia ceny, 

za jaką nastąpi zbycie nieruchomości. Jeden z akcjonariuszy zagłosował przeciwko 

uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, wskazując, że uchwała jest sprzeczna  

z ustawą, ponieważ nie wskazuje ceny zbycia nieruchomości. Oceń zasadność twierdzeń 

akcjonariusza.   

108. Jan Nowak posiadał 100 akcji imiennych Akcja S.A. W dniu 23 marca 2023 roku walne 

zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego,  

a Jan Nowak skorzystał z prawa poboru i objął kolejne 50 akcji imiennych Akcja S.A.  



W dniu 30.04.2023 roku Jan Nowak zawarł umowę, na podstawie której zbył wszystkie 

służące mu w Akcja S.A. akcje. Zarząd Akcja S.A. złożył wniosek o wpis podwyższenia 

do rejestru w dniu 24.05.2023 roku. Oceń skuteczność rozporządzenia akcjami przez 

akcjonariusza. 

109. W spółce Reakcja S.A. obowiązuje Polityka użytkowania samochodów służbowych, 

zgodnie z którą ich użytkownik, po 5 latach użytkowania pojazdu uzyskuje prawo jego 

zakupu za cenę zgodną z wyceną sporządzoną przez spółkę minus 10%. Spółka zamierza 

sprzedać pięcioletni samochód będący w dyspozycji Prezesa zarządu. Szef działu 

transportu przedstawił Prezesowi wycenę pojazdu wraz z ofertą jego zakupu 

uwzględniającą dziesięcioprocentowy rabat. Prezes ofertę tę przyjął i zapłacił spółce całą 

cenę. Urzędnik wydziału komunikacji odmówił rejestracji, wskazując na brak „umowy 

kupna-sprzedaży”. Prezes zarządu Reakcja S.A. zwrócił się do radcy prawnego  

o sporządzenie opinii potwierdzającej, iż w sposób skuteczny nabył własność samochodu 

i to pomimo braku umowy sprzedaży zawartej na piśmie. Czy w twojej ocenie zostanie 

sporządzona opinia o treści oczekiwanej przez Prezesa zarządu? 

110. Essa S.A. zamierza nabyć od swojego Prezesa Zarządu 2000 akcji imiennych spółki 

Odklejka S.A. Prezes Zarządu jest jednocześnie jedynym akcjonariuszem Essa S.A. 

Zarząd spółki jest jednoosobowy. Akcje są zapisane w rejestrze akcjonariuszy. Wartość 

akcji to 1 000 000 zł, a statut Odklejka S.A. wymaga zgody rady nadzorczej na zawarcie 

takiej umowy. Transakcja ma być przeprowadzona za tydzień, a rada nadzorcza ma odbyć 

posiedzenie dopiero za miesiąc. Essa S.A. zwróciła się do radcy prawnego o pomoc  

w przygotowaniu dokumentacji, prosząc o poradę w zakresie planowanej transakcji, która 

obejmować będzie wyjaśnienie, czy spółka musi uzyskać zgodę na zawarcie umowy 

organu innego niż rada nadzorcza, a także kiedy należy uzyskać zgodę na transakcję, tak 

by była ona ważna? Spółka oczekuje również wyjaśnień, czy umowa sprzedaży powinna 

zostać zawarta w formie pisemnej, a także jakie czynności należy wykonać, by być 

pełnoprawnym właścicielem akcji? 

111. Zarząd Zmiana S.A. postanowił dokonać zmiany w zakresie przedmiotu działalności 

spółki. W tym celu zarząd zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, a w zawiadomieniu 

poinformował, że jednym z punktów porządku obrad będzie zmiana statutu spółki 

polegająca na zastąpieniu dotychczasowego przedmiotu działalności nowym 

przedmiotem działalności. Zarząd wystąpił jednocześnie do obsługującego spółkę radcy 

prawnego o udzielenie informacji, kiedy spółka będzie mogła przystąpić do prowadzenia 

działalności w zakresie nowego przedmiotu działalności.  

112. W dniu 10.02.2023 r. została utworzona Alfa S.A. Spółka ta nie została jeszcze 

zarejestrowana, lecz musi podpisać pilnie umowę najmu lokalu. Wyjaśnij, czy umowa ta 

może zostać podpisana przed zarejestrowaniem spółki, a jeśli tak to, kto może podpisać 

umowę w imieniu spółki? 

113. Piotr Bystry wraz z dwoma pozostałymi akcjonariuszami oraz zarządem niepublicznej 

spółki Kapitał S.A., o kapitale zakładowym 100 000 zł, zastanawia się nad pozyskaniem 

inwestora dla spółki. Potencjalny podmiot jest zainteresowany objęciem wszystkich akcji 

emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 500 000 zł. 

Doradź zarządowi oraz akcjonariuszom, jakie działania powinny zostać podjęte, zarówno 

przez spółkę, jak i akcjonariuszy, aby zrealizować – w jak najkrótszym czasie – wszystkie 

uzgodnienia z inwestorem. Twoja porada powinna obejmować prezentację 

poszczególnych etapów procesu, począwszy od sposobu zwołania walnego 

zgromadzenia, a skończywszy na realizacji wszystkich obowiązków związanych  

z przystąpieniem do spółki nowego akcjonariusza.  

114. Alfa S.A. ma podpisać kontrakt menadżerski z nowym prezesem spółki, Janem Mądrym. 

Rada nadzorcza podjęła uchwałę upoważniającą przewodniczącego rady nadzorczej do 



podpisania tej umowy. Uchwała ta nie precyzowała warunków umowy, pozostawiając to 

w gestii przewodniczącego. Oceń ważność tak podpisanego kontraktu menadżerskiego. 

115. Jan Kreatywny jest prezesem zarządu Omega S.A. (spółka publiczna) i chciałby uzyskać 

informację na temat trybu zwołania walnego zgromadzenia, która obejmować będzie 

informację o terminach, które powinien zachować, a także sposobie komunikacji  

z akcjonariuszami w tej sprawie. Omów wymogi związane ze zwołaniem zwyczajnego 

walnego zgromadzenia spółki publicznej, w tym przedstaw porządek obrad zwyczajnego 

walnego zgromadzenia. 

116. Jan, Kacper i Melchior założyli spółkę akcyjną w branży nowe technologie komputerowe. 

Spółka szybko się rozwija i osiągnęła już znaczną pozycję na rynku. Akcjonariusze nie 

chcą dopuścić do zmiany składu osobowego akcjonariatu, albowiem chcą ograniczyć 

ryzyko przejęcia akcji przez obcy kapitał. Doradź ww. akcjonariuszom, jakie rozwiązanie 

prawne mogą zastosować. 

117. W dniu 10.02.2023 r. odbyło się posiedzenie rady nadzorczej Omega S.A., na którym 

odwołano Julię Skromną z funkcji członka zarządu. Z Julią Skromną, w związku z 

pełnioną przez nią funkcją, była zawarta umowa o pracę na czas nieoznaczony. Czy do 

czasu wpisania odwołania Julii Skromnej w KRS może ona reprezentować spółkę oraz, 

czy rada nadzorcza powinna rozwiązać z Julią Skromną umowę o pracę?   

118. Ograniczona S.A. (spółka publiczna) chciałaby ustalić z 2 akcjonariuszami, z których 

jeden jest członkiem zarządu tej spółki, a drugi jest znaczącym jej akcjonariuszem, że 

przez kilka lat osoby te nie będą rozporządzać swoimi akcjami. Akcje są zapisane na 

rachunku prowadzonym przez dom maklerski. Emitent nie jest pewien, czy takie 

ustalenia będą wiążące oraz jak je przeprowadzić, by były skuteczne. Emitent zwrócił się 

do radcy prawnego o pomoc w uzyskaniu wyjaśnień, czy może on zobowiązać obu 

akcjonariuszy do tego, by nie sprzedawali akcji? Oczekuje również wyjaśnień, w jakiego 

rodzaju dokumencie nałożenie takich zobowiązań będzie możliwe oraz czy musi uzyskać 

zgodę któregoś organu spółki na takie ustalenia. 

119. Zgodnie z postanowieniami Statutu Omega S.A. zbycie przez spółkę nieruchomości  

(§ 10 pkt 5 Statutu) oraz zbycie przez spółkę innych składników majątkowych o wartości 

przekraczającej 1 000 000 zł (§ 10 pkt 6 Statutu) wymaga zgody walnego zgromadzenia. 

Zarząd spółki zamierza sprzedać na podstawie jednej umowy, temu samemu nabywcy: 

samochód za cenę 200 000 zł oraz jedną z nieruchomości za cenę 900 000 zł. Zarząd 

zwrócił się do radcy prawnego o wskazanie, jakie czynności powinna podjąć spółka, aby 

zawarta umowa była ważna, skuteczna oraz zgodna ze statutem.  

120. W skład zarządu Nieustanne wakacje S.A. wchodzą Anna, Barbara, Celina, Dorota.  

W dniu 10.04.2023 r. okazało się, iż główny kontrahent Nieustanne wakacje S.A. który 

odpowiada za 30% przychodów spółki, ogłosił upadłość. Członkinie zarządu Anna  

i Dorota zwołały posiedzenie zarządu, twierdząc, iż okoliczność ta może istotnie wpływać 

na rentowność spółki. Przeciwko powyższej uchwale zagłosowały Barbara i Celina, 

stwierdzając, iż aby ostatecznie rozstrzygnąć tę kwestię, potrzebne jest sporządzenie 

bilansu, poddanie go szczegółowej analizie przez stosownych specjalistów i dopiero 

wtedy będzie można rozstrzygnąć, czy wpływa on na rentowność, czy też płynność. 

Dodatkowo Celina stwierdziła, iż zwoływanie w tej sprawie posiedzenia zarządu jest 

stratą czasu, skoro jest to wewnętrzna informacja zarządu, której nie muszą nikomu 

przekazywać. Członkinie zarządu Anna i Dorota zgłosiły się do ciebie o wydanie opinii 

prawnej dotyczącej ryzyk dla członków zarządu. 

121. W 2020 roku utworzona została Sigma SA. Akcje tej spółki objęła m.in. Omega spółka  

z o.o., która na pokrycie obejmowanych akcji wniosła maszynę do próżniowego 

pakowania wyrobów o wartości 15 000 zł. Po około roku od rejestracji okazało się, że 

maszyna ma wady, które Omega spółka z o.o. zataiła, wymaga szeregu napraw i jej 



wartość zbywcza wynosi najwyżej 3000 zł. Wskaż, jakie uprawnienia przysługują w tej 

sytuacji Sigma SA? 

122. SOLEJUK S.A. zamierza darować członkowi zarządu tej spółki Dobromirowi 

Pomysłowemu 200 akcji spółki niepublicznej Służew nad Dolinką S.A. Akcje są 

zarejestrowane we właściwym rejestrze prowadzonym przez uprawniony podmiot. 

Wyjaśnij ww. spółce wymogi związane z zawarciem właściwej umowy tj. jej formę, 

istotne postanowienia, reprezentację spółki wobec Członka Zarządu, ewentualne zgody 

korporacyjne właściwego organu oraz chwilę przejścia własności akcji.  

123. Edward Wnikliwy jest akcjonariuszem spółki publicznej. Akcje są zapisane na rachunku 

papierów wartościowych, prowadzonym przez dom maklerski, pozostaje on także we 

wspólności majątkowej małżeńskiej. Po raz pierwszy w życiu chciałby wziąć udział  

w walnym zgromadzeniu spółki. Poprosił więc o pomoc radcę prawnego w wyjaśnieniu 

wątpliwości, jakie działania ma podjąć, by uczestniczyć w zgromadzeniu. Chciałby 

wiedzieć, czy będzie mógł sprzedać część akcji przed rozpoczęciem walnego 

zgromadzenia oraz nadal brać w nim udział, a także, jako że akcje nabył za wspólne 

środki małżeńskie, czy będzie mógł głosować z połowy akcji tak, jak chciałby on sam, 

zaś z połowy tak jak małżonka. 

124. Jan, będący przewodniczącym rady nadzorczej spółki akcyjnej zwrócił się do ciebie  

z prośbą o udzielenie porady, jakie działania powinna podjąć oraz jakie dokumenty 

powinna przygotować kierowana przez niego rada nadzorcza w związku z planowanym 

odbyciem zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

125. Jan, będący członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjął w maju 

2020 roku decyzję o nabyciu większości udziałów spółki zajmującej się produkcją mebli, 

której siedziba znajduje się w Petersburgu, a następnie o udzieleniu tej spółce 

wielomilionowej pożyczki przeznaczonej na modernizację linii produkcyjnej. 

Przygotowane na przełomie 2019 i 2020 roku analizy oraz opinie wskazywały, iż takie 

działanie przyczyni się do poprawy jakości produkowanych mebli, co w konsekwencji 

spowoduje wzrost zysków tej spółki ze względu na możliwość sprzedaży mebli na 

nowych, niedostępnych dotychczas rynkach azjatyckich, a ponadto – za pośrednictwem 

polskiej spółki – w konkurencyjnych cenach na rynku europejskim. Działania te miały 

skutkować istotnym wzrostem dochodów uzyskiwanych przez spółkę zarządzaną przez 

Jana. Z uwagi na pandemię oraz skutki sankcji nałożonych na Federację Rosyjską będące 

skutkiem wojny na Ukrainie, inwestycja spółki okazała się nietrafiona, co spowodowało 

istotną szkodę spółki. Zgromadzenie wspólników nie udzieliło Janowi absolutorium  

w związku ze sprawowaniem przez niego funkcji członka zarządu w 2022 roku. Jan 

obawiając się, że będzie ponosił osobistą odpowiedzialność za wyrządzoną spółce 

szkodę, oczekuje od ciebie porady prawnej i oceny jego sytuacji w świetle przepisów 

Kodeksu spółek handlowych. 

126. Zgodnie ze statutem niepublicznej spółki Speed S.A., jej rada nadzorcza liczy do 9 osób. 

Aktualnie do rady nadzorczej powołano 6 osób. Mniejszościowa grupa akcjonariuszy, 

reprezentująca łącznie 20% akcji oraz tyle samo głosów, chciałaby zgłosić wniosek  

o przeprowadzenie na najbliższym walnym zgromadzeniu wyborów członków rady 

nadzorczej grupami. Udziel akcjonariuszom porady, jakie działania będą musieli podjąć, 

aby ich zamiar został zrealizowany. 

127. Zarząd spółki Zagadka S.A. zwrócił się do ciebie z prośbą o wyjaśnienie podobieństwa  

i różnic pomiędzy świadectwem rejestrowym a zaświadczeniem o prawie uczestnictwa  

w walnym zgromadzeniu. Wskaż w szczególności na praktyczne zastosowanie tych 

dokumentów, ich treść i formę oraz rodzaje spółek akcyjnych, do których mają 

zastosowanie, 



128. Nowa S.A., o kapitale zakładowym 100 000 zł, została dziś wpisana do rejestru 

przedsiębiorców KRS. Statut zawiera jedynie postanowienia wymagane przepisami 

Kodeksu spółek handlowych. Spółka zamierza kupić jutro od żony akcjonariusza 

większościowego maszynę do cięcia blachy za kwotę 15 000 zł + VAT. Zarząd Nowa 

S.A. prosi cię o wyjaśnienie, czy zawarcie takiej umowy wiąże się z jakimikolwiek 

obowiązkami po stronie spółki, czy też może kupić tę maszynę jedynie w oparciu  

o wystawioną przez sprzedawcę fakturę VAT? 

129. Mimo olbrzymiego wzrostu popytu na usługi przewozu osób w związku z zakończeniem 

restrykcji covidowych, obroty DaroBUS S.A., istotnego przewoźnika na rynku 

krajowym, w ogóle nie wzrosły, co zaniepokoiło radę nadzorczą, która zażądała od 

zarządu wyjaśnień. Podjęła w tym celu stosowną uchwałę, wzywającą zarząd do złożenia 

wyjaśnień, która została złożona do sekretariatu prezesa zarządu. Prezes zarządu 

skontaktował się telefonicznie z przewodniczącym rady nadzorczej i poinformował go, 

że wszystkie autobusy spółki, z uwagi na pandemię COVID-19 i bardzo ograniczony 

popyt na usługi, zostały wynajęte. Na żądanie przewodniczącego rady nadzorczej do 

złożenia rzetelnej odpowiedzi na piśmie ze wskazaniem konkretnych najemców, 

okresów, na jakie umowy zostały zawarte, możliwości ich rozwiązania, kosztów, jakie 

by się z tym wiązały, przychodów, jakie umowy generują, a ponadto wyjaśnień, dlaczego 

nie uzyskano stanowiska rady nadzorczej w tak istotnej kwestii, prezes zarządu odparł, 

że „cała dokumentacja spółki zawsze była i jest dla rady nadzorczej dostępna, jednakże 

zarząd nie ma czasu sporządzać wymyślonych przez radę nadzorczą tabelek”. Z kolei na 

prośbę przewodniczącego rady nadzorczej o zatrudnienie albo oddelegowanie 

pracownika, który zbadałby tę sprawę i sporządził analizę dla rady nadzorczej, prezes 

zarządu odparł „sami sobie zatrudnijcie, dla nas te analizy to strata pieniędzy, więc nie 

pomożemy”. Przewodniczący rady nadzorczej zwołał zgromadzenie rady nadzorczej 

celem odbycia „burzy mózgów” co do tego, po czyjej stronie jest racja i jakie kroki można 

podjąć w stosunku do zarządu. 

130. Akcjonariuszami niepublicznej spółki akcyjnej Finanse S.A. są Jaś i Małgosia. Spółka 

rok finansowy 2022 zamknęła stratą w wysokości 10 000 zł. Aktualnie sytuacja spółki 

uległa istotnej poprawie. Spółka nie wypracowała nadal zysku, jednakże zarząd 

przewiduje, iż w 2023 roku osiągnie zysk w kwocie 100 000 zł. Doradź akcjonariuszom, 

jakie działania powinni podjąć, aby otrzymać w 2023 roku zaliczkę na poczet 

przewidywanej dywidendy.  

131. Podczas walnego zgromadzenia Przerwa S.A. zarządzono 14-dniową przerwę  

w obradach większością dwóch trzecich głosów. Po upływie tego terminu okazało się, że 

nie stawił się uprzednio wybrany przewodniczący walnego zgromadzenia. Czy to walne 

zgromadzenie może być kontynuowane po przerwie? Kto może w nim uczestniczyć i czy, 

oraz ewentualnie w jaki sposób, można rozwiązać problem z niestawiennictwem 

przewodniczącego?  

132. Krystian Lipnicki posiada dwie akcje przedsiębiorstwa motoryzacyjnego Dyliżans S.A. 

Na początku stycznia zwrócił się do zarządu z pretensjami, że mimo nowego roku nie 

otrzymał informacji o działalności spółki, i z żądaniem udostępnienia mu odpisu 

sprawozdania z działalności spółki. W odpowiedzi Fryderyk Marzec, przewodniczący 

zarządu, poinformował go, że nie może spełnić tego żądania, gdyż sprawozdanie jeszcze 

nie powstało. Pierwszego maja Lipnicki otrzymał list zwołujący zwyczajne walne 

zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 15 maja. Następnego dnia zwrócił się listownie do 

zarządu z ponowną prośbą o udostępnienie mu w postaci elektronicznej (na podany adres 

e-mail) odpisu sprawozdania. Prezes Marzec odpisał, że wniosek wpłynął do zarządu zbyt 

późno przed walnym zgromadzeniem i żądanie nie zostanie zrealizowane, a ponadto nie 

mogłoby zostać spełnione przez wysłanie pliku pocztą elektroniczną, skoro wniosek 



sporządzono listownie. Dwa dni później zdenerwowany Lipnicki zgłosił się do radcy 

prawnego z pytaniem, czy prezes zarządu Dyliżans S.A. ma rację. Co powinien usłyszeć 

w odpowiedzi? 

133. Dobromir jest właścicielem nieruchomości, której wartość rynkowa została dziś 

oszacowana na kwotę 1 000 000 zł. Nieruchomość ta jest obciążona hipoteką w kwocie 

do 800 000 zł, która zabezpiecza spłatę kredytu udzielonego w kwocie 500 000 zł oraz 

hipoteką przymusową w kwocie 300 000 zł, która zabezpieczenia niespłacone nadal 

zobowiązania Dobromira z tytułu podatku VAT. Do spłaty kredytu pozostało 10 000 zł. 

Zarząd niepublicznej spółki Inwestycje S.A. ustalił z Dobromirem, że ten wniesie do 

spółki własność tej nieruchomości w zamian za akcje spółki. Doradź zarządowi 

Inwestycje S.A., w jaki sposób możliwe jest zrealizowanie poczynionych przez niego 

ustaleń w tej sprawie. 

134. Gustaw jest członkiem zarządu spółki Konsekwencja S.A. Z uwagi na złą sytuację 

finansową zarząd zwołał walne zgromadzenie, które podjęło uchwałę o dalszym istnieniu 

spółki. Powołując się na tę uchwałę, Gustaw nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości 

spółki. Czy wobec takiego działania Gustaw może ponosić osobistą odpowiedzialność za 

zobowiązania spółki?  

135. W spółce Diament S.A. członkami zarządu byli Stanisław S. i Wiesław B. Obaj panowie 

chcieli uzyskać dodatkowe środki finansowe dla spółki i korzystając z hossy na rynku, 

postanowili zainwestować w walutę oraz fundusze inwestycyjne. Na te działania nie 

uzyskali zgody akcjonariuszy (mimo takiego wymogu w statucie) i nie powiadomili rady 

nadzorczej. Widząc, że kurs spada, sprzedali walutę i jednostki uczestnictwa  

w funduszach. Spółka na tych inwestycjach poniosła dużą stratę. Czy członkowie zarządu 

mogą ponieść odpowiedzialność za swoje działania? 

136. Rada nadzorcza Nadzór S.A. podjęła decyzję o powołaniu doradcy rady nadzorczej. 

Zarząd wynegocjował z doradcą, Janem Nowakiem, wynagrodzenie za jego usługi, jak  

i termin złożenia opinii. Zawarł stosowną umowę, zgodnie z którą obowiązek zachowania 

tajemnicy przez doradcę został ograniczony do 3 lat. Przewodniczący rady nadzorczej 

zwrócił się do radcy prawnego z prośbą o ocenę poprawności takiego działania spółki. 

137. Marian jest większościowym akcjonariuszem spółki Dewar sp. z o.o., posiadającym 45% 

udziałów spółki oraz jedynym członkiem jej zarządu. Wspólnikami są także Bruno, Agata 

i Grzegorz, mający odpowiednio po 25%, 20% i 10% udziałów. W zeszłym roku spółka 

wypracowała zysk w wysokości 100 000 zł. Marian uważa, że zysk powinien zostać  

w całości przeznaczony na wypłatę dywidendy, ale Agata i Grzegorz, mający łącznie 30% 

udziałów, uważają, że zysk powinien zostać zatrzymany w spółce i przeznaczony na 

inwestycje. Na spotkaniu z pozostałymi wspólnikami Marian powiedział, że nawet jeżeli 

nie zgodzą się oni na wypłatę dywidendy w drodze uchwały, to on „i tak wypłaci 

pieniądze ze spółki”, bo „umowa na to pozwala”, a jemu się to „po prostu należy za 

wszystko, co zrobił dla Dewar jako prezes”. Bruno, mający 25% akcji, podobnie jak 

Agata i Grzegorz uważa, że zysk powinien zostać zatrzymany w spółce, tym bardziej że 

planowana w następnym roku inwestycja z pewnością przyniesie długoterminowe zyski 

w przyszłości i nieskorzystanie z tej możliwości będzie wręcz sprzeczne z interesami 

spółki. Bruno ma jednak wątpliwości, czy może w jakiś sposób „zablokować” wypłatę 

zysków ze spółki przez Mariana lub chociaż nakazać mu jej zwrot, jeśli do niej dojdzie. 

Czy obawy Bruna są usprawiedliwione? 

138. Wspólnikami spółki jawnej Kowalski spółka jawna są Jan Kowalski, Amanda Nowak, 

Eugenia Sosna. Amanda Nowak pozbawiona jest prawa prowadzenia spraw spółki.  

W dniu 20.10.2021 r. wspólnicy podjęli decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do 

niezwłocznego przekształcenia spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wspólnikom zależało na tym, aby uniknąć sporządzania planu przekształcenia i ustalania 



wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu 

poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Zaproponuj konieczne 

działania pozwalające na realizację celu wspólników.   

139. Kowalski i Nowak spółka jawna połączyła się z Kogucik spółką z o.o. w ten sposób, że 

z dniem 1 marca 2023 r. Kogucik spółka z o.o. przejęła Kowalski i Nowak spółkę jawną. 

Wyjaśnij, od kogo może dochodzić swych roszczeń wierzyciel spółki Kowalski i Nowak 

sp.j., którego wierzytelność stała się wymagalna w dniu 1 lutego 2023 r., tj. przed 

połączeniem spółek. 

140. Spółka Hybryda sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą za zezwoleniem. Uzyskanie 

zezwolenia wymaga wykazania uprzedniego dwuletniego doświadczenia w zakresie 

współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Działalność ta 

obarczona jest dużym ryzykiem biznesowym. Jednocześnie spółka prowadzi w oparciu  

o majątek nieruchomy działalność w zakresie najmu lokali. Majątek, na podstawie 

którego prowadzona jest działalność pasywna (najem) nie powinien być narażany na 

ryzyko. Nie wchodzi w grę założenie nowego podmiotu, gdyż czas oczekiwania na 

zdobycie doświadczenia wymaganego dla uzyskania zezwolenia jest zbyt długi. Czy 

przepisy k.s.h. przewidują możliwość rozdzielenia prowadzonych działalności? Jeśli tak, 

zaproponuj wspólnikom działania, które powinni podjąć.  

141. Zarząd Marianna sp. z o.o. poinformował wspólników o zamiarze podziału spółki (przez 

wydzielenie), przesyłając stosowne zawiadomienie na ich adresy poczty elektronicznej. 

Zawiadomienia wysłano po raz pierwszy w dniu 1 września, a następnie w dniu 21 

września. W każdym z zawiadomień wskazano, że wspólnicy mogą zapoznać się  

z planem podziału, sprawozdaniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami 

k.s.h. w terminie od 1 września w związku z ich ogłoszeniem na stronie internetowej 

spółki. Zarząd spółki zwrócił się z prośbą o ocenę prawidłowości dokonanych 

zawiadomień  

i udostępnienia wymaganych dokumentów oraz ocenę ustalonego terminu podjęcia 

uchwały o podziale, który wyznaczony został na 21 października.   

142. Wspólnikami spółki jawnej MDW Sosna i Świerk spółka jawna są trzy osoby: Anna 

Sosna, Jan Świerk i Ilona Róża. Spółka zamierza przekształcić się w najbliższym czasie 

(około 6 miesięcy) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie w obrocie 

funkcjonuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której nazwa brzmi MDW Sosna 

i Świerk sp. z o.o. Czy wspólnicy dokonując przekształcenia, mogą pozostać przy 

dotychczasowej firmie (rdzeń firmy). Jeśli tak, to pod jakimi warunkami? Jeśli nie ma 

takiej możliwości, zaproponuj możliwe działania, które mogliby podjąć przed 

przekształceniem, aby po przekształceniu spółka nie musiała zgodnie z przepisami k.s.h. 

posługiwać się konstrukcją nowej firmy z dopiskiem „dawniej Sosna i Świerk spółka 

jawna”.  

143. Frezja i Hiacynt spółka jawna jest w trakcie przekształcenia w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Między czterema wspólnikami, z których każdy prowadzi sprawy 

spółki, rozgorzał spór co do uproszczonej procedury przekształcenia. Spółka nie 

sporządza sprawozdania finansowego. Chcąc wyjaśnić wątpliwości dotyczące 

wymogów, które powinny być spełnione, wspólnicy zwrócili się z pytaniem, czy chcąc 

stosować procedurę uproszczoną przekształcenia, muszą przygotować plan 

przekształcenia, zacząć prowadzić pełną rachunkowość, aby zadośćuczynić obowiązkowi 

sporządzenia sprawozdania finansowego, poddać sporządzone sprawozdanie finansowe 

badaniu przez biegłego rewidenta.  

144. Umowa Makabra sp. z o.o. nie zawierała szczególnych postanowień dotyczących 

podejmowania decyzji przez zgromadzenie wspólników w sprawach dotyczących 

przekształcenia spółki z tym zastrzeżeniem, iż wspólnik Jan Groteska posiadał przywilej 



osobisty wymagający jego zgody na przekształcenie spółki w spółkę inną niż spółka 

akcyjna. W dniu 20 czerwca wspólnicy spółki podczas obrad nadzwyczajnego 

zgromadzenia wspólników podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia spółki w spółkę 

komandytową. Jan Groteska miałby pełnić w tej spółce rolę komandytariusza, podobnie 

jak Kamila Straszna i Ewa Wniebowzięta. Komplementariuszem miała być spółka 

Makabra II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała została podjęta 

większością ⅘ głosów. Przeciwko uchwale, żądając zaprotokołowania sprzeciwu, 

zagłosował Jan Groteska. W dniu 25 czerwca wytoczył powództwo o stwierdzenie 

nieważności uchwały, powołując się na sprzeczność uchwały z ustawą. Oceń zasadność 

powództwa. Jakie jeszcze inne działania może podjąć Jan Groteska, aby nie uczestniczyć 

w przekształconej spółce?  

145. Umowa spółki Słoń sp. z o.o. nie zawierała szczególnych postanowień dotyczących 

podejmowania decyzji przez zgromadzenie wspólników w sprawach dotyczących 

przekształcenia spółki z zastrzeżeniem, że wspólnicy wyłączyli możliwość 

przekształcenia spółki przez okres 3 lat od dnia jej zarejestrowania. W dniu 20 maja  

(w drugim roku działalności spółki) wspólnicy spółki podczas obrad nadzwyczajnego 

zgromadzenia wspólników podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia spółki w spółkę 

jawną. Uchwała została podjęta większością ⅘ głosów. Przeciwko uchwale, żądając 

zaprotokołowania sprzeciwu, zagłosował Jan Tygrys. Jan Tygrys uważa, że uchwała jest 

sprzeczna z umową spółki i ma na celu jego pokrzywdzenie poprzez wprowadzenie 

związanej ze spółką osobową odpowiedzialności całym swoim majątkiem. Oceń szanse 

powództwa o uchylenie uchwały. Jakie inne działania możesz zaproponować Janowi 

Tygrysowi?  

146. W dniu 21.05.2019 roku doszło do wpisu spółki przekształconej (Frezja S.A.) do rejestru. 

W dniu 9.04.2023 roku jeden z akcjonariuszy (Jan Krokus), będący uprzednio 

udziałowcem spółki przekształcanej wytoczył przeciwko biegłemu sporządzającemu 

opinię na potrzeby przekształcenia powództwo o naprawienie szkody związanej z wydaną 

przez niego wyceną aktywów i pasywów, która według niego doprowadziła do zaniżenia 

wartości majątku spółki (biegły celowo pominął wzrost wartości nieruchomości 

wynikający ze zmiany przeznaczenia części gruntów, których właścicielem była spółka). 

Akcje tego akcjonariusza zostały przymusowo umorzone w dniu 10.04.2022 r. Wadliwa 

opinia biegłego (sporządzona na potrzeby przekształcenia) doprowadziła, w związku  

z ustaloną na potrzeby umorzenia wartością aktywów netto przypadającą na akcję, do 

przyznania Krokusowi wynagrodzenia z tytułu przymusowego umorzenia akcji znacznie 

poniżej wartości, w stosunku do tej, która mogłaby zostać ustalona, gdyby biegły wydał 

rzetelną opinię w związku z przekształceniem. Oceń szanse powodzenia powództwa  

i omów problematykę poruszoną w kazusie. 

147. W dniu 26.04.2022 r. Mądra sp. z o.o. uzgodniła plan połączenia z Ciekawską  sp. z o.o. 

W dniu 5.05.2022 r. Mądra sp. z o.o. poinformowała zarząd Ciekawskiej sp. z o.o., iż  

z uwagi na niepewną sytuację pandemiczną rezygnuje z zamiaru połączenia.  

W odpowiedzi zarząd Ciekawskiej sp. z o.o. wniósł pozew, domagając się 

przeprowadzenia połączenia zgodnie z zawartym planem połączenia. Czy Ciekawska sp. 

z o.o. ma podstawy do swojego roszczenia? Jeśli tak – uzasadnij, jeśli nie – wskaż 

alternatywy (culpa in contrahendo?). Jakie instytucje prawa cywilnego mogłyby być 

przydatne, aby ograniczyć takie ryzyko? 

148. W dniu 31.01.2023 r. Bank Krajowy S.A. (spółka przejmująca) uzgodnił plan połączenia 

z Bankiem Narodowym S.A. Zgodnie z wymogami k.s.h., plan połączenia określał 

parytet wymiany, ustalony na podstawie wycen majątków obu łączących się podmiotów. 

Łączące się podmioty uzyskały od renomowanego banku inwestycyjnego potwierdzenie, 

iż przyjęty parytet został określony uczciwie („fairness opinion”). Walne zgromadzenia 



zostały wyznaczone na dzień 14.04.2023 r. Pomiędzy datą uzgodnienia planu połączenia 

a datą walnego zgromadzenia wyniki finansowe Banku Narodowego S.A. znacznie się 

pogorszyły. Gdyby wyceny majątku były przeprowadzone w kwietniu 2023 r., wycena 

Banku Narodowego S.A. byłaby o 25% niższa niż ta przyjęta na potrzeby ustalenia 

parytetu wymiany w planie połączenia. Czy walne zgromadzenie Banku Krajowego może 

zmodyfikować Plan Połączenia poprzez zmianę parytetu wymiany i oparcie go o obecne 

wyceny? Jeśli nie, to jakie opcje ma walne zgromadzenie?  

149. Do badania planu połączenia uzgodnionego pomiędzy Cwaniak sp. z o.o. a Kombinator 

S.A. sąd rejestrowy, na zgodny wniosek łączących się podmiotów, wyznaczył dwójkę 

biegłych – Ambrożego Kleksa i Adama Niezgódkę. Ambroży Kleks w zakresie swoich 

obowiązków (określonych w postanowieniu sądu) miał potwierdzenie poprawności 

ustalenia parytetu wymiany akcji Kombinator S.A. na udziały w Cwaniak sp. z o.o.,  

a Adam Niezgódka odpowiedzialny była za pozostałe elementy opinii. Połączenie zostało 

zarejestrowane 31.12.2022 r. W dniu 31.01.2023 r. Filip Golarz nabył 30% udziałów  

w kapitale zakładowym Cwaniak sp. z o.o. – wszystkie nabyte udziały utworzone zostały 

w wyniku połączenia. W dniu 31.05.2023 r. Filip Golarz wniósł powództwo przeciwko 

Ambrożemu Kleksowi i Adamowi Niezgódce, zarzucając błąd w sztuce przy 

sporządzeniu opinii – dokładnie błędne ustalenie parytetu wymiany przez 

przeszacowanie majątku Kombinator S.A., a tym samym spowodowanie szkody w jego 

majątku. Czy Filip Golarz ma legitymację do wniesienia takiego powództwa? Czy Adam 

Niezgódka może zostać pociągnięty do odpowiedzialności?  

150. Do Matka sp. z o.o. należą wszystkie udziały spółki Córka sp. z o.o. Zarządy obu tych 

spółek ustaliły wstępnie, iż ewentualnie ich połączenie będzie korzystne dla każdej z nich. 

Przedstaw zarządom obu spółek etapy planowanego połączenia spółek poprzez przejęcie, 

wskazując na ewentualne różnice w przypadku, gdyby spółką przejmującą miała być 

Córka sp. z o.o. 

 

II. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 

 

1. W dniu 16.11.2022 r. do radcy prawnego zgłosił się dłużnik Adam Kowalski, z prośbą  

o przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości „konsumenckiej”. Klient poinformował 

radcę prawnego, iż od 1.01.2018 do 31.10.2022 r. prowadził działalność gospodarczą  

w branży budowlanej, w związku z którą powstało jego obecne zadłużenie w wysokości ok. 

500 000 zł. Na zadłużenie składają się głównie zobowiązania wobec kontrahentów dłużnika, 

ale również zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odprowadzanych 

przez pracodawcę za pracowników. Dłużnik ma obecnie 31 lat, posiada wykształcenie 

średnie z tytułem technik budownictwa. W dniu 20.12.2017 r. darował swojemu bratu 

nieruchomość – lokal użytkowy. Dłużnik jest kawalerem, aktualnie nie posiada żadnego 

majątku, jest bezrobotny i zamieszkuje nieodpłatnie u rodziców. Proszę udzielić porady 

prawnej klientowi, poprzez wskazanie czy istnieją przeszkody do ogłoszenia upadłości 

„konsumenckiej” oraz wskazać dłużnikowi, jakie mogą być skutki złożenia wniosku  

o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany przez klienta oraz przepisy 

prawa upadłościowego. 

2. Syndyk sporządził plan podziału i złożył go Sędziemu – Komisarzowi. Plan podziału został 

obwieszczony w KRZ i upłynął termin na złożenie zarzutów. Po upływie terminu na złożenie 

zarzutów do planu podziału upadły podniósł w piśmie do syndyka zarzut nieistnienia 

wierzytelności ujętej w planie podziału w związku z jej spłatą przez współdłużnika 

solidarnego w toczącym się równolegle postępowaniu egzekucyjnym. Doradź syndykowi 

możliwe rozwiązanie w tej sprawie. Wyjaśnij, czy Sędzia – Komisarz może dokonywać 



zmian w planie podziału na tym etapie postępowania i ewentualnie kiedy jest to możliwie,  

a kiedy nie. 

3. Wobec upadłej Agaty Sęp sąd ogłosił upadłość w trybie przewidzianym dla osoby fizycznej 

nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadła jest właścicielką nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Wyjaśnij upadłej, jakie ma prawa związane  

z nieruchomością po ogłoszeniu upadłości. Opisz prawa upadłego związane  

z nieruchomością wchodzącą w skład masy upadłości, uwzględniając przepisy prawa 

upadłościowego dotyczące miejsce zamieszkania dłużnika w chwili ogłoszenia upadłości.  

4. Po ogłoszeniu upadłości Syndyk ustalił, iż upadły zawarł umowę pożyczki na kwotę 100 

000,00 zł jako pożyczkobiorca. Do chwili ogłoszenia upadłości Pożyczkodawca wypłacił 

upadłemu kwotę 50 000 zł. Doradź syndykowi, co powinien zrobić w tej sytuacji. Wskaż, 

czy syndykowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy pożyczki, w zakresie 

niewypłaconej części pożyczki. Wyjaśnij, kiedy syndyk ma prawo odstąpić od umowy i jak 

tę kwestię regulują przepisy prawa upadłościowego. 

5. Po ogłoszeniu upadłości wierzyciel dokonał zgłoszenia wierzytelności wobec upadłego. Po 

upływie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia syndyk wytoczył przeciwko wierzycielowi 

powództwo o zapłatę z tytułu wierzytelności przysługującej upadłemu wobec wierzyciela. 

Wyjaśnij, czy w procesie z powództwa syndyka wierzyciel może podnosić zarzut potrącenia 

wierzytelności przysługującej mu od upadłego, objętej zgłoszeniem wierzytelności. Opisz 

jakie wierzytelności podlegają potrąceniu w toku postępowania upadłościowego. 

6. Upadły w chwili ogłoszenia upadłości był stroną umowy najmu jako najemca nieruchomości 

użytkowej – hali magazynowej. Zgodnie z informacją uzyskaną przez syndyka od upadłego, 

w przedmiotowej nieruchomości miały być składowane materiały i urządzenia na potrzeby 

umowy, którą upadły miał realizować, a która ostatecznie nie będzie wykonana w związku 

z ogłoszeniem jego upadłości. Doradź syndykowi, jakie ma prawa jako najemca ww. 

nieruchomości i co powinien ustalić przed podjęciem dalszych działań w tej sprawie, na 

gruncie obowiązujących przepisów prawa upadłościowego. 

7. Sąd ogłosił upadłość konsumencką wobec Jana Serce. Z wniosku o ogłoszenie upadłości 

wynikało, iż w chwili ogłoszenia upadłości upadły pozostawał w związku małżeńskim  

z Joanną Strzałą. W chwili ogłoszenia upadłości, małżonkowie pozostawali w ustroju 

rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Nadto syndyk w rozmowie z upadłym ustalił, iż  

4 lata przed złożeniem wniosku o upadłość, upadły po 15 latach małżeństwa rozwiódł się z 

poprzednią żoną, Marią Wolną. Wyjaśnij, jakie ustalenia i działania powinien poczynić 

syndyk, w toku postępowania upadłościowego, przed sporządzeniem stanowiska 

końcowego, o którym mowa w art. 49114 ust. 1 pr. up., uwzględniając okoliczności 

dotyczące upadłego opisane powyżej.  

8. Do radcy prawnego zgłosił się wierzyciel Saturn S.A. z prośbą o poradę prawną. Wskazał, 

iż tydzień wcześniej, wobec jego dłużnika – Tytan Sp. z o.o., sąd ogłosił upadłość. 

Wierzyciel prosi o poradę prawną, jak w obecnej sytuacji może dochodzić przysługującej 

mu wierzytelności od dłużnika i gdzie ma szukać informacji na temat przebiegu 

postępowania. Wierzyciel obawia się, że nie będzie wiedział, co się dzieje w sprawie jego 

dłużnika. Prosi również o poradę, czy jako wierzyciel może w jakiś sposób wpływać na 

przebieg postępowania upadłościowego i kontrolować czynności podejmowane przez 

syndyka w toku postępowania upadłościowego. Udziel porady prawnej wierzycielowi, 

uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy, w tym dotyczące doręczeń w toku 

postepowania upadłościowego oraz partycypacji wierzycieli, w toczącym się postępowaniu 

upadłościowym. 

9. Do kancelarii zgłosił się dłużnik, z prośbą o poradę prawną. Wyjaśnił, iż posiada zadłużenie 

w wysokości 700 000,00 zł wobec 6 wierzycieli. Jedynym jego majątkiem jest udział ½  

w nieruchomości – lokalu mieszkalnym, którego drugim współwłaścicielem jest jego 



małżonka. Wartość udziału w nieruchomości oszacowana została przez biegłego na kwotę 

180 000 zł. Dłużnik zamieszkuje w nieruchomości wraz z żoną i trójką dzieci.  

Z wykształcenia jest informatykiem i aktualnie jest zatrudniony na umowę o pracę  

z wynagrodzeniem netto w wysokości 7000 zł. Dłużnik chciałby zachować prawo własności 

nieruchomości i nadal zamieszkiwać w mieszkaniu wraz z żoną i dziećmi, w tym celu jest 

gotów porozumieć się z wierzycielami. Dłużnik prosi o udzielenie porady prawnej. Udziel 

porady prawnej, uwzględniając przepisy prawa upadłościowego dotyczące osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej. 

10. Po ogłoszeniu upadłości Mega – Bud sp. z o.o., syndyk stwierdził, iż w księgach 

rachunkowych upadłego widnieją niewymagalne należności wobec kilkunastu podmiotów, 

z tytułu kaucji zatrzymanych przez kontrahentów z wynagrodzenia upadłego, za wykonane 

roboty budowlane, na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi. 

Terminy wymagalności wskazanych należności przypadają w okresie od dwóch do pięciu 

lat po dniu ogłoszenia upadłości. Udziel porady prawnej syndykowi, w jaki sposób może 

dokonać likwidacji tych składników majątku dłużnika i czy ma możliwości odzyskania 

wskazanych należności przed terminem ich wymagalności. Wyjaśnij, jakie mają prawa 

dłużnicy wskazanych wierzytelności w toku postępowania upadłościowego. 

11. Sąd ogłosił upadłość dłużnika w dniu 29.11.2022 r. Po ogłoszeniu upadłości, syndyk 

otrzymał postanowienie o wpisie hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej  

w skład masy upadłości. Zgodnie z treścią wpisu, wierzyciel złożył wniosek o wpis hipoteki 

przymusowej w dniu 29.05.2022 r., w oparciu o nakaz zapłaty wydany w postępowaniu 

nakazowym. Wierzyciel, który dokonał wpisu hipoteki przymusowej w zgłoszeniu 

wierzytelności, jako zabezpieczenie wierzytelności, wskazał hipotekę ustanowioną na 

nieruchomości upadłego. Proszę udzielić odpowiedzi, czy syndyk powinien uznać na liście 

wierzytelności zabezpieczenie hipoteczne wskazane przez wierzyciela. W oparciu  

o przepisy prawa upadłościowego proszę wyjaśnić swoje stanowisko i wskazać ewentualne 

czynności syndyka w opisanym stanie faktycznym. 

12. Sąd ogłosił upadłość wobec Albina Prędkiego. W toku postępowania upadłościowego 

syndyk ustalił, iż upadły ma prawomocnie ustalony obowiązek alimentacyjny na rzecz  

25-letniego syna. Doradź syndykowi, jakie ma prawa i obowiązki w związku z ustalonym 

obowiązkiem alimentacyjnym upadłego wobec jego pełnoletniego syna. 

13. Do biura syndyka masy upadłości Andrzeja Wróbla, osoby fizycznej nieprowadzącej 

działalności gospodarczej, wpłynęła korespondencja pocztowa zawierająca zgłoszenie 

wierzytelności żony upadłego z tytułu alimentów oraz z tytułu udziału w majątku. 

Zgłoszenie wierzytelności zawierało wszystkie wymagane przepisami prawa elementy.  

W odpowiedzi na pismo wierzyciela, syndyk skierował odpowiedź z pouczeniem, iż 

wniesione zgłoszenie wierzytelności nie wywołuje skutków prawnych i zwrócił całość 

korespondencji do wierzyciela. Wyjaśnij, czy postępowanie syndyka było poprawne, a jeżeli 

nie to czy wierzyciel posiada jakiekolwiek instrumenty prawne pozwalające 

zakwestionować stanowisko syndyka. 

14. Po ogłoszeniu upadłości, syndyk ustalił, iż upadły działając jako kupujący, zawarł umowę 

sprzedaży urządzenia elektrotechnicznego, które miało służyć do realizacji kontraktu 

budowlanego w ramach prowadzonej przez upadłego działalności gospodarczej. Upadły 

zapłacił za urządzenie ponad 70% ceny umownej. W treści umowy sprzedający zastrzegł na 

swoją rzecz prawo własności do urządzenia, aż do momentu całkowitej zapłaty ceny 

sprzedaży. Przed ogłoszeniem upadłości inwestor, u którego urządzenie miało zostać 

zainstalowane, skutecznie odstąpił od umowy na realizację kontraktu budowlanego, dlatego 

też upadły nie dokonał płatności pozostałej części ceny. Urządzenie od ponad 2 lat zalega 

na terenie jednego z magazynów, który był niegdyś wynajmowany przez upadłego. 

Działając jako pełnomocnik syndyka, udziel mu porady prawnej, wskazując możliwe 



rozwiązania zaistniałej sytuacji i ich konsekwencje dla stron umowy sprzedaży. Uzasadnij 

swoje stanowisko w tej sprawie, odwołując się do opisanego w pytaniu stanu faktycznego. 

15. Do radcy prawnego zgłosił się dłużnik – SuperECO S.A. Prosi o udzielenie porady prawnej 

dotyczącej wniosku o ogłoszenie upadłości. Dłużnik wskazał, iż posiada ponad 104 

wierzycieli z łączną kwotą wierzytelności w wysokości 6 milionów złotych. Jednocześnie 

wskazał, iż posiada majątek o wartości 1,7 mln zł. Na majątek dłużnika składa się 

nieruchomość o wartości 100 000 zł zabezpieczoną hipoteką ponad wartość nieruchomości, 

posiada 2 koparko-ładowarki o wartości 300 000 zł każda, przy czym jedna jest w posiadaniu 

dłużnika na podstawie umowy leasingu, druga zaś została zakupiona na podstawie umowy 

sprzedaży zawartej ze Stal Sp. z o.o. spółka Stal zastrzegła prawo własności koparki, do 

czasu zapłaty całości umówionej ceny sprzedaży, która do chwili obecnej nie została 

uregulowana przez dłużnika. Nadto w skład majątku dłużnika wchodzi wierzytelność  

w kwocie 1 000 000 zł wobec spółki Spadochron Sp. z o.o., która została wykreślona  

z rejestru KRS przed 4 laty. Dłużnik nie posiada tytułu egzekucyjnego przeciwko 

Spadochron Sp. z o.o. Dłużnik nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej i nie 

zatrudnia pracowników. Brak jest jakichkolwiek środków pieniężnych na rachunkach 

bankowych i w kasie. Proszę udzielić informacji dłużnikowi na temat możliwości ogłoszenia 

upadłości w odniesieniu do opisanego wyżej stanu faktycznego. Wyjaśnij swoje stanowisko 

w sprawie. 

16. Wierzyciel złożył do Sędziego – Komisarz wniosek o ukaranie syndyka grzywną. 

Wierzyciel wskazał, iż w ostatnim sprawozdaniu syndyk wykazał sprzedaż wszystkich 

ujętych w spisie inwentarza ruchomości, w tym samochodu o wartości oszacowania 25 000 

zł, narzędzi i urządzeń budowlanych o łącznej wartości oszacowania 12 000 zł, a także 

wyposażenia biurowego o wartości 10 000 zł. Argumentując za ukaraniem syndyka 

grzywną, wierzyciel podnosił, iż syndyk dokonał likwidacji majątku ruchomego dłużnika 

bez wymaganej zgody sędziego-komisarza, wskutek czego przekroczył swoje uprawnienia. 

sędzia-komisarz postanowieniem odrzucił wniosek o ukaranie syndyka grzywną. Wierzyciel 

zgłosił się do radcy prawnego z prośbą o reprezentację w postępowaniu upadłościowym. 

Wyjaśnij wierzycielowi, czy i jakie przysługują mu środki prawne do zaskarżenia 

postanowienia sędziego-komisarza. Wyjaśnij wierzycielowi, czy i w jakim zakresie syndyk 

dopuścił się uchybień w niniejszym postępowaniu. 

17. Syndyk masy upadłości Armagedon sp. z o.o. przeprowadził trzy bezskuteczne przetargi na 

sprzedaż uszkodzonego samochodu ciężarowego, wchodzącego w skład masy upadłości,  

o wartości oszacowania w wysokości 80 000 zł. Przedmiotowy pojazd jest wolny od 

zabezpieczeń. W ostatnim bezskutecznym przetargu minimalna cena ofertowa została 

ustalona na poziomie 50% sumy oszacowania. Samochód generuje w masie upadłości 

znaczące koszty z tytułu ubezpieczenia OC i AC oraz najmu strzeżonego parkingu. Syndyk 

zwrócił się do obsługującego go radcy prawnego o wskazanie dalszych możliwych 

rozwiązań, w stosunku do trudno zbywalnego składnika masy upadłości. Proszę doradzić 

syndykowi możliwe dalsze sposoby działania, dotyczące niesprzedanej w trybie 

przetargowym ruchomości, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa upadłościowego. 

18. Do kancelarii radcy prawnego zgłosił się klient z prośbą o przygotowanie wniosku  

o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dłużnik poinformował radcę prawnego, iż posiada 

długi z tytułu niespłaconych pożyczek konsumpcyjnych na kwotę ponad 50 000 zł. 

Aktualnie jest bezrobotny. W wyroku rozwodowym sąd przyznał opiekę nad małoletnią 

córką klienta matce i zasądził do jej rąk alimenty w kwocie 1 500 zł miesięcznie. Klient 

posiada dodatkowo zaległe zobowiązania alimentacyjne za okres od stycznia 2021 r. do 

października 2022 r. na kwotę 33 000 zł. Jedynym majątkiem klienta jest nieruchomość 

gruntowa o wartości 150 000 zł, która jest obciążona hipoteką z sumą hipoteczną ponad 

wartość nieruchomości, na zabezpieczenie wierzytelności z umowy pożyczki udzielonej 



bratu klienta. Proszę wskazać klientowi, jakie będą skutki ogłoszenia upadłości, ze 

szczególnym uwzględnieniem składu masy upadłości oraz zakresu zaspokojenia wierzycieli. 

19. Do kancelarii radcy prawnego zgłosił się klient. Poinformował radcę, iż prowadził 

jednoosobową działalność gospodarczą i ogłoszono wobec niego upadłość na zasadach 

ogólnych. Dłużnik wskazał, iż poza majątkiem przedsiębiorstwa, do masy upadłości wszedł 

dom jednorodzinny stanowiący jego własność. Dłużnik wskazał, iż po ogłoszeniu upadłości 

otrzymał list od syndyka, który wezwał go do opuszczenia należącego do niego domu  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Klient nadmienił, iż w domu zamieszkuje 

wraz z żoną i dwójką dzieci. Proszę udzielić porady klientowi, co ma zrobić w zaistniałej 

sytuacji. Proszę poinformować klienta, jakie przysługują mu prawa po sprzedaży 

nieruchomości przez syndyka. 

20. Do kancelarii radcy prawnego zgłosił się klient z prośbą o poradę prawną. Wskazał, iż nabył 

od Amber sp. z o.o. samochód dostawczy za kwotę 50 000 zł. Po upływie ośmiu miesięcy 

od dnia sprzedaży, zgłosił się do niego syndyk masy upadłości Amber sp. z o.o., wzywając 

go do zwrotu pojazdu oraz wskazując, iż sprzedaż pojazdu była bezskuteczna z mocy prawa 

w stosunku do masy upadłości, gdyż według wyceny rzeczoznawcy majątkowego w chwili 

sprzedaży pojazd był wart 7 000 zł. Poucz klienta o jego sytuacji prawnej, dalszych 

możliwych działaniach syndyka w tej sprawie oraz zaproponuj możliwe rozwiązania dla 

klienta w oparciu o przepisy prawa upadłościowego. 

21. Do radcy prawnego zgłosił się klient z prośbą o poradę prawną. Poinformował on radcę 

prawnego, iż rok wcześniej udzielił pożyczki firmie budowlanej. Celem zabezpieczenia tej 

pożyczki dłużnik przewłaszczył na jego rzecz nieruchomość, na której była posadowiona 

związana na stałe z gruntem instalacja do wytwarzania mieszanek betonowych. Sąd do 

chwili obecnej nie wpisał w księdze wieczystej zmiany właściciela nieruchomości. Nadto 

dłużnik przewłaszczył również na zabezpieczenie pożyczki maszyny budowlane 

(ruchomości) stale znajdujące się na przewłaszczonej nieruchomości. Klient wskazał, iż na 

skutek wniosku dłużnika złożonego dwa miesiące wcześniej, sąd ogłosił upadłość 

pożyczkobiorcy, zaś syndyk objął do masy upadłości przewłaszczoną na jego rzecz 

nieruchomość wraz z posadowionymi na niej urządzeniami i maszynami budowlanymi, 

które były w posiadaniu dłużnika w chwili ogłoszenia upadłości, powołując się na 

domniemanie prawa własności upadłego, wynikające z przepisów prawa upadłościowego. 

Udziel porady prawnej klientowi, w zakresie przysługujących mu praw oraz możliwych do 

podjęcia działań, w ramach toczącego się postępowania upadłościowego dłużnika. 

22. Do sądu wpłynęły dwa wnioski o upadłość Mleczko sp. z o.o. Wierzyciel Jan Nowak, we 

wniosku o ogłoszenie upadłości wskazał, iż w stosunku do dłużnika przysługuje mu 

wierzytelność, która jest przeterminowana ponad cztery miesiące. Drugi z wierzycieli 

składających wniosek o ogłoszenie upadłości – Krówka S.A. wskazał, iż w stosunku do 

dłużnika przysługują mu wierzytelności, których wymagalność nastąpiła sześć miesięcy 

przed dniem złożenia wniosku, zaś Sąd Rejonowy w sprawie z powództwa Krówki S.A. 

przeciwko Mleczko sp. z o.o. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dłużnik 

zwrócił się do radcy prawnego o złożenie odpowiedzi na wnioski o ogłoszenie upadłości. 

Dłużnik przedłożył pełnomocnikowi dokumenty, z których wynika, iż nakaz zapłaty wydany 

na rzecz Krówka sp. z o.o. jest nieprawomocny, a dłużnik złożył od niego sprzeciw. Nadto 

spis wierzycieli przedstawiony przez dłużnika oraz spis majątku wskazuje, iż dłużnik 

posiada kilkudziesięciu wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności o łącznej sumie 

odpowiadającej około 75% rynkowej wartości majątku dłużnika. Jednocześnie spis 

wierzycieli przedstawiony przez dłużnika wskazuje, iż poza wierzytelnościami 

wnioskodawców, pozostałe wierzytelności dłużnika są przeterminowane maksymalnie o 30 

lub 60 dni i są sukcesywnie zaspokajane przez dłużnika z bieżących zysków z działalności 

gospodarczej. Oceń przedstawiony stan faktyczny jako pełnomocnik dłużnika, wskaż, czy 



istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości w kontekście pozytywnych i negatywnych 

przesłanek upadłościowych.  

23. Drogeria S.A., w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, sprzedawała towary 

Handlowiec sp. z o.o. Jednocześnie Handlowiec sp. z o.o. sprzedawała swoje towary 

Drogerii S.A. Sąd ogłosił upadłość Handlowiec sp. z o.o. W chwili ogłoszenia upadłości, 

Drogeria S.A. posiadała nieuregulowane wierzytelności wobec Handlowiec sp. z o.o. Po 

ogłoszeniu upadłości, syndyk Handlowiec sp. z o.o. nadal sprzedawał Drogeria S.A. towary, 

zaś spółka Drogeria S.A. zaprzestała sprzedaży swoich towarów syndykowi Handlowiec sp. 

z o.o. Omów problematykę związaną z wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy spółką 

Drogeria S.A. a Handlowiec sp. z o.o., w związku z ogłoszeniem upadłości. Wyjaśnij, jakie 

uprawnienia przysługują Drogeria S.A. w postępowaniu upadłościowym w zakresie 

zaspokojenia wierzytelności przysługującej od Handlowiec sp. z o.o. 

24. Adam Kowalski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Adam Kowalski Beton.pl.  

Z umów o wykonanie robót budowlanych posiada wierzytelności wobec Konstruktor S.A. 

W dniu 28.12.2021 r. sąd ogłosił upadłość spółki Konstruktor S.A. na wniosek dłużnika  

z dnia 4.12.2021 r. Ogłoszenie o otwarciu postępowania upadłościowego ukazało się w dniu 

4.01.2022 r. zaś wierzyciel dowiedział się o upadłości w dniu 20.01.2022 r. Adam Kowalski 

zgłosił się do pełnomocnika, celem przygotowania zgłoszenia wierzytelności.  

Z dokumentów przedstawionych przez wierzyciela wynika, iż przysługują mu 

wierzytelności za roboty budowlane wykonane, zakończone i zafakturowane w latach 2017, 

2018 i 2019. Wierzyciel nie posiada tytułów egzekucyjnych przeciwko upadłemu ani nie 

dochodził wierzytelności przed sądem przed ogłoszeniem upadłości. Dodatkowo Adam 

Kowalski posiada zobowiązania wobec Konstruktor S.A. z tytułu umów sprzedaży 

materiałów budowlanych, które nabywał przed ogłoszeniem upadłości. Udzielając porady 

prawnej jako pełnomocnik wierzyciela, przeanalizuj jego sytuację prawną pod kątem 

przygotowania zgłoszenia wierzytelności. Wyjaśnij swoje stanowisko co do treści 

zgłoszenia wierzytelności, które winno być przygotowane dla Adama Kowalskiego. 

25. Alfa Bank S.A. jest wierzycielem Ziemowita Adamskiego prowadzącego działalność 

gospodarczą, wobec którego sąd ogłosił upadłość według przepisów ogólnych  

o postępowaniu upadłościowym. Dłużnik wraz z żoną i dziećmi zamieszkuje w domu 

położonym w Warszawie. Wierzyciel posiadał hipotekę na lokalu mieszkalnym położonym 

w Piasecznie. Syndyk sprzedał nieruchomość, na której wierzyciel posiadał zabezpieczenie 

hipoteczne. W oddzielnym planie podziału syndyk sumę podlegającą podziałowi 

pomniejszył o 17% z tytułu części innych kosztów postępowania upadłościowego, które 

zostały wyliczone na podstawie proporcji wartości sprzedanego lokalu do całości wartości 

masy upadłości. W dalszej kolejności syndyk odliczył od sumy podlegającej podziałowi 

kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres 

dwudziestu czterech miesięcy, celem jej wydania upadłemu na zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych. Pozostałą część sumy podlegającą podziałowi syndyk wypłacił 

wierzycielom zabezpieczonym hipotecznie, w tym Alfa Bank S.A. Jako pełnomocnik 

wierzyciela hipotecznego, przeanalizuj plan podziału sporządzony przez syndyka z punktu 

widzenia interesów wierzyciela. 

26. Sąd ogłosił upadłość Dominika Wilka w dniu 15.01.2022 r. W skład masy upadłości 

wchodzi nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym, którą upadły otrzymał od 

matki w 2016 r. Biegły rzeczoznawca wycenił nieruchomość na kwotę 400 000 zł. W chwili 

ogłoszenia upadłości oraz w toku postępowania, nieruchomość była zamieszkiwana jedynie 

przez matkę upadłego. Na nieruchomości w dniu 10.06.2012 r. ustanowiono hipotekę 

umowną na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez upadłego do kwoty 

300 000 zł. Wierzyciel hipoteczny zgłosił w postępowaniu upadłościowym wierzytelność  

w łącznej wysokości 326 000 zł. W dniu 1.09.2016 r., na podstawie umowy dożywocia 



nieruchomość została obciążona prawem dożywocia na rzecz matki upadłego, którego 

wartość biegły wycenił na kwotę 102 000 zł. W toku postępowania upadłościowego, na 

skutek przeprowadzonego przetargu, syndyk zbył nieruchomość za kwotę 390 000 zł. 

Koszty likwidacji nieruchomości wyniosły 5000 zł. W oddzielnym planie podziału syndyk 

zamierza odliczyć od sumy podlegającej podziałowi maksymalną dopuszczalną kwotę z 

przeznaczeniem na inne koszty postępowania upadłościowego. Przeanalizuj stan faktyczny 

opisany powyżej i przedstaw wnioski w zakresie wysokości sumy podlegającej podziałowi, 

wysokości zaspokojenia wierzycieli, skutków wykonania planu podziału dla praw i roszczeń 

obciążających nieruchomość. 

27. Syndyk zarządzeniem z dnia 24.03.2022 r. zwrócił zgłoszenie wierzytelności wierzyciela 

Fortuna S.A. reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika. W uzasadnieniu 

zarządzenia syndyk wskazał, iż sąd ogłosił upadłość dłużnika postanowieniem z dnia 

12.01.2022 r., zaś wierzyciel wniósł zgłoszenie wierzytelności za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego dopiero w dniu 14.02.2022 r., a więc po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia upadłości. Dodatkowo syndyk wskazał, iż zgłoszenie podlegało zwrotowi  

w związku z tym, iż do zgłoszenia wierzytelności wierzyciel nie dołączył załączników 

elektronicznych zawierających dowody wskazane w zgłoszeniu wierzytelności. Działając 

jako pełnomocnik wierzyciela Fortuna S.A., oceń zarządzenie syndyka oraz wskaż, czy 

podlega ono zaskarżeniu, uzasadniając swoje stanowisko. 

28. Ryszard Bystry oraz jego żona Zofia Bystry, w związku z długotrwałą chorobą dziecka, 

zaciągnęli szereg pożyczek i kredytów, aby zdobyć fundusze na jego leczenie. Po nagłej 

utracie pracy przez Ryszarda Bystrego, nie byli w stanie na bieżąco regulować swoich 

zobowiązań i popadli w tzw. „spiralę zadłużenia”, która utrwaliła ich niewypłacalność.  

W swojej obecnej sytuacji chcieliby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Aktualnie oboje 

są emerytami z niskimi świadczeniami emerytalnymi. Cały majątek dłużników stanowi dom 

jednorodzinny, w którym zamieszkują z niepełnosprawnym dzieckiem. Wartość 

nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 440 000 zł, 

przy zadłużeniu w wysokości niemal 900 000 zł. Dłużnicy obawiają się ogłosić upadłość, 

gdyż boją się utraty domu, a nie stać ich na wynajem innej nieruchomości i przystosowanie 

jej do potrzeb chorego dziecka. Jednocześnie brat Pani Zofii zaproponował im pomoc i jest 

gotów wydatkować środki pieniężne na zaspokojenie ich wierzycieli, o ile będą oni mogli 

zachować swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania. W ramach porady prawnej 

zaproponuj dłużnikom rozwiązania ich problemów, uwzględniające ich aktualną sytuację 

osobistą oraz umożliwiające oddłużenie w ramach procedury upadłościowej. Poinformuj 

dłużników o warunkach, jakie muszą spełnić, aby się oddłużyć. 

29. Wierzyciel otrzymał od syndyka projekt planu spłaty wierzycieli. W treści dokumentu 

syndyk wnosi o warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego. Uzasadniając swój wniosek, 

syndyk wskazał, iż w toku postępowania ustalił, iż upadły w okresie ostatnich 5 lat 

uzyskiwał wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej wskutek niskich kwalifikacji 

zawodowych. Dodatkowo syndyk wskazał, iż w toku postępowania komornik ustalił, iż 

jedynym majątkiem upadłego był samochód osobowy, sprzedany w toku postępowania,  

z którego wpływy posłużą do pokrycia kosztów upadłości. Innego majątku rzeczowego 

komornik nie ustalił. Prezentując aktualną sytuację osobistą upadłego, syndyk wskazał, iż 

upadły zamieszkuje nieodpłatnie w domu siostry, który odziedziczyła ona w spadku po 

matce upadłego zmarłej dwa lata wcześniej, na podstawie testamentu, w którym upadły nie 

został uwzględniony. Wskazując na powyższe, syndyk podkreślił, iż dłużnik ze względu na 

niepełne wykształcenie podstawowe, aktualnie nie ma perspektyw na zwiększenie 

wynagrodzenia ponad kwotę ustawowego minimum, niemniej jednak aktualnie podnosi 

swoje kwalifikacje zawodowe, które w perspektywie 5 lat mogą zmienić jego sytuację 

zawodową. Oceń jako pełnomocnik wierzyciela działania syndyka w okresie trwania 



postępowania i ewentualnie wskaż, jakie stanowisko w odpowiedzi na pismo syndyka 

powinien zająć wierzyciel. 

30. Nieruchomość Centro-met sp. z o.o. była obciążona hipoteką zabezpieczającą wierzytelność 

przysługującą Metal-zbyt S.A. wobec Stal-Pol S.A. w upadłości. W ramach postępowania 

egzekucyjnego komornik sprzedał nieruchomość Centro-met sp. z o.o., zaspokajając  

w całości wierzytelność Metal-zbyt S.A. Zarząd spółki Centro-met sp. z o.o. zwrócił się do 

działu prawnego o wskazanie działań, jakie należy podjąć w toczącym się postępowaniu 

upadłościowym Stal-Pol S.A., w celu zaspokojenia wierzytelności regresowej 

przysługującej Centro-met sp. z o.o. wobec Stal-Pol S.A., z tytułu zaspokojenia 

wierzytelności Metal-zbyt S.A. Nie jest wiadomym, na jakim etapie znajduje się 

postępowanie upadłościowe Stal-Pol S.A. Jako radca prawny Centro-met sp. z o.o. wskaż 

możliwe rodzaje działań w postępowaniu upadłościowym Stal-Pol S.A.,  

w zależności od etapu zaawansowania postępowania upadłościowego dłużnika. 

31. Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowieniem z 10.04.2022 r. oddalił 

wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika z uwagi na brak majątku dłużnika na 

pokrycie kosztów postępowania, wskazując podstawę prawną (art. 13 ust. 1 p.u.). Zażalenie 

na niniejsze postanowienie złożył wierzyciel i dłużnik. Wierzyciel w zażaleniu zażądał 

ogłoszenia upadłości, podnosząc, że majątek wystarczy na pokrycie kosztów. Dłużnik 

podniósł w zażaleniu, że absolutnie majątek jest wystarczający na pokrycie kosztów,  

a wniosek powinien być oddalony z uwagi na treść art. 11 ust. 1a p.u., albowiem opóźnienie 

w wykonaniu przez niego zobowiązań pieniężnych wynosi jedynie 30 dni. Sąd Okręgowy 

w Warszawie wyrokiem z dnia 28.05.2022 roku ogłosił upadłość dłużnika, oddalając 

zażalenie dłużnika. Dłużnik wniósł skargę kasacyjną od orzeczenia Sądu Okręgowego  

w Warszawie oraz skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 

Oceń podejmowane czynności procesowe w niniejszym postępowaniu oraz omów 

pozytywne i negatywne przesłanki upadłościowe. 

32. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 4.04.2022 roku ogłosił upadłość 

Jana Witkowskiego – osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ustanowiony  

w tym postępowaniu syndyk wniósł o umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu 

spłat. Wskazał, że Jan Kowalski jest bezrobotny od 2020 r., ma wykształcenie wyższe, z 

zawodu jest informatykiem. Jest też osobą zdrową, ma 40 lat i zamieszkuje  

z żoną oraz z dziećmi w wieku 5, 10 oraz 15 lat w mieszkaniu komunalnym o powierzchni 

ok. 60 m2. Małżonka upadłego pracuje na ½ etatu. W utrzymaniu upadłemu oraz jego 

rodziny pomagają rodzice zarówno samego upadłego, jak i jego małżonki. Ponadto upadły 

otrzymuje pomoc socjalną na każde dziecko z programu 500+. Wysokość zobowiązań 

upadłego wynosi 100 000 zł. W ocenie syndyka konieczność zajmowania się/wychowania 

trójki dzieci uniemożliwia upadłemu podjęcie pracy. Z tych względów zasadne jest 

umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty. Jako pełnomocnik wierzyciela 

oceń powyższe pismo syndyka, przedstawiając jednocześnie przesłanki do umorzenia 

zobowiązań bez ustalania planu spłaty.  

33. Henryk prowadził od 2016 r. działalność jednoosobową pod nazwą Henryk Otel – handel i 

usługi. W dniu 15.01.2022 r. podjął decyzję o zakończeniu działalności i wniósł  

o wykreślenie go z CEIDG. W dniu 21.01.2022 r. został wykreślony z CEIDG. Henrykowi 

pozostało jednak ponad 100 000 zł długów z tytułu prowadzonej przez niego działalności, 

których nie jest on w stanie spłacić. Henryk chciałby ogłosić upadłość i móc zacząć od nowa 

z czystym kontem prowadzić działalność gospodarczą. Udziel porady prawnej Henrykowi, 

informując go o tym, czy jest możliwe ogłoszenie przez niego upadłości, a jeżeli tak to,  

w jakim trybie i jakie są związane z tym korzyści i ryzyka.  

34. Krzysztof jest jedynym członkiem zarządu Trudne sp. z o.o. Z uwagi na problemy  

z wierzycielem Mirosławem, który chciał wstrzymać dostawy towarów dla Trudne sp.  



z o.o., Krzysztof podjął w lutym 2021 r. decyzję o zapłaceniu Mirosławowi wszystkich 

zaległych faktur w kwocie 100 000 zł, a dodatkowo jako przejaw dobrej woli zapłacił mu 

także przyszłe niewymagalne faktury na najbliższe 6 miesięcy w kwocie 150 000 zł. 

Ponadto, w maju 2021 r. Krzysztof zapłacił na rzecz innej spółki tj. Sprawy sp. z o.o.,  

w której członkiem zarządu jest jego była żona, wynagrodzenie za świadczone przez Trudne 

sp. z o.o. usługi w kwocie 120 000 zł. W lipcu 2021 r. ogłoszono upadłość Trudne sp. z o.o. 

Czy ogłoszenie upadłości Trudne sp. z o.o. generuje jakieś ryzyka dla Mirosława oraz 

Sprawy sp. z o.o.? Jeżeli tak, to jakie i czy Mirosław oraz Sprawy sp. z o.o. mogą się jakoś 

przed nimi bronić? 

35. Zielony Ogród S.A. jest dłużnikiem wobec kilku swoich dostawców. Zobowiązania te są 

przeterminowane ponad trzy miesiące. Niektórzy z wierzycieli wystąpili już do sądu  

z pozwami o zapłatę, a jeden z nich złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Spółka 

posiada majątek trwały i obrotowy, w tym towary i należności wystarczające do 

zaspokojenia wierzycieli. Spółka prowadzi także działalność gospodarczą, choć brakuje jej 

środków na sfinansowanie zakupu materiałów i surowców potrzebnych do zwiększenia 

produkcji. Niektórzy z dostawców spółki udzieliliby jej kredytu kupieckiego, gdyby spółka 

uporała się ze spłatą zadłużenia i oddaliła ryzyko egzekucji komorniczej lub upadłości. 

Proszę ocenić, czy spółka dysponuje środkami prawnymi mogącymi zapobiec ogłoszeniu jej 

upadłości i chroniącymi jej majątek przed egzekucją. 

36. Do sądu wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości ABC sp. z o.o. sp. k. złożony przez 

wierzyciela. Jednocześnie w imieniu dłużnika wniosek o upadłość do sądu złożył 

komplementariusz ABC sp. z o.o. wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży 

przedsiębiorstwa dłużnika na swoją rzecz. We wniosku reprezentant dłużnika wskazał, iż 

w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość zabezpieczona hipotekami oraz 

posadowione na niej urządzenia zabezpieczone zastawami rejestrowymi. We wniosku  

o zatwierdzenie warunków sprzedaży komplementariusz dłużnika wskazał oferowaną 

cenę w kwocie 2 500 000 zł oraz podał oszacowaną przez siebie wartość przedsiębiorstwa. 

Do wniosku załączono potwierdzenie uiszczenia zaliczki na koszty postępowania  

w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Jako pełnomocnik wierzyciela ABC sp. z o.o. sp. k., 

który złożył równoległy wniosek o upadłość, sformułuj odpowiedź na wniosek złożony 

przez dłużnika. Wyjaśnij, jakie wnioski i zarzuty należy podnieść w odpowiedzi na 

wniosek złożony przez dłużnika. 

37. Po ogłoszeniu upadłości Juliusza Maciąga, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej, do syndyka zgłosiła się firma ABC Leasing S.A. z wezwaniem do złożenia 

oświadczenia, czy kontynuuje umowę leasingu zawartą przez upadłego, czy też od niej 

odstępuje z dniem ogłoszenia upadłości. Syndyk wezwał upadłego do zwrotu pojazdu 

będącego przedmiotem leasingu oraz złożenia wyjaśnień, dlaczego we wniosku  

o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie wskazał, iż posiada majątek w postaci praw 

majątkowych z umowy leasingu. W odpowiedzi na pismo syndyka upadły podniósł, że 

nie wiedział o konieczności wskazania posiadanego pojazdu, gdyż nie stanowi on jego 

własności. W dalszej kolejności odmówił wydania pojazdu, wskazując, iż stanowi on 

własność ABC Leasing S.A. i może go wydać tylko właścicielowi po wypowiedzeniu 

umowy leasingu. Działając jako pełnomocnik syndyka, udziel porady prawnej swojemu 

mocodawcy, wskazując możliwe rozwiązania zaistniałej sytuacji w oparciu  

o obowiązujące przepisy prawa upadłościowego. 

38. TermoPlast sp. z o.o. na zlecenie inwestora Planeta S.A. realizowała prace związane  

z wykonaniem instalacji chłodniczej. W ramach realizowanej usługi dostarczyła na teren 

nieruchomości należącej do inwestora maszyny i urządzenia chłodnicze, z których część 

została zamontowana w budowanym obiekcie, zaś część była składowana na terenie 

budowy i oczekiwała na montaż zgodnie z planowanym harmonogramem prac. 



TermoPlast sp. z o.o., zgodnie z zawartą umową, wystawił Planeta S.A. faktury VAT  

z tytułu sprzedaży urządzeń chłodniczych, które zamontował w realizowanym obiekcie. 

Sąd Rejonowy ogłosił upadłość Planeta S.A., zaś syndyk w sporządzonym spisie 

inwentarza ujął maszyny i urządzenia chłodnicze znajdujące się na nieruchomości 

upadłego i przystąpił do ich likwidacji. Jako radca prawny udziel porady prawnej 

TermoPlast sp. z o.o. Wyjaśnij, jakie prawa w toczącym się postępowaniu upadłościowym 

posiada TermoPlast sp. z o.o. i za pomocą jakich narzędzi może je zrealizować. 

39. W dniu 4.01.2022 r. do kancelarii radcy prawnego zgłosił się klient, wobec którego 

30.12.2018 r. sąd ogłosił upadłość konsumencką. Poinformował on radcę, iż w toku 

postępowania zmarł jego ojciec, pozostawiając mu w spadku nieruchomość o wartości 

rynkowej ok. 1 000 000 zł. Syndyk poinformował upadłego, iż po sprzedaży 

nieruchomości zaspokoi w całości koszty postępowania w wysokości 50 000 zł oraz 

wszystkie wierzytelności ujęte na liście wierzytelności w kwocie 350 000 zł, zaś pozostałą 

po sprzedaży kwotę ok. 400 000 zł zwróci upadłemu i wystąpi do sądu o umorzenie 

postępowania upadłościowego. Klient poinformował radcę prawnego, iż w postępowaniu 

upadłościowym nie uczestniczy Bank Nowy S.A., który nie zgłosił syndykowi 

wierzytelności z tytułu wypowiedzianego kredytu gotówkowego w kwocie ok. 250 000 

zł. Udziel porady prawnej upadłemu, w zakresie przysługujących mu praw oraz 

możliwych do podjęcia działań, w ramach toczącego się postępowania upadłościowego, 

odnosząc się do jego aktualnej sytuacji. 

40. Do syndyka masy upadłości wpłynęło zgłoszenie wierzytelności od pracownika upadłego. 

Zgłoszenie wierzytelności zawierało wszystkie elementy formalne przewidziane w prawie 

upadłościowym oraz było złożone w dwóch egzemplarzach. Syndyk dokonał zwrotu 

zgłoszenia wierzytelności, podnosząc w uzasadnieniu, iż wierzyciel nie dokonał 

zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jak również, iż nie uiścił 

zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w związku ze zgłoszeniem 

wierzytelności po upływie terminu. W oparciu o przedstawiony powyżej stan faktyczny 

udziel porady prawnej wierzycielowi, oceniając działanie syndyka w świetle 

obowiązujących przepisów prawa upadłościowego. 

41. Po ogłoszeniu upadłości, a przed uprawomocnieniem się postanowienia, wierzyciel 

upadłego dowiedział się, iż syndyk obwieścił o sprzedaży z wolnej ręki kilku samochodów 

osobowych należących do upadłego, na zaspokojenie pilnych kosztów postępowania,  

a przed rozpoczęciem likwidacji masy upadłości. Wierzyciel po zapoznaniu się z treścią 

ogłoszeń syndyka stwierdził, iż na sprzedawanych przez syndyka pojazdach są 

zabezpieczone zastawem rejestrowym i należące do niego wierzytelności. Jako radca 

prawny będący pełnomocnikiem wierzyciela, wskaż, jakie należy podjąć działania, aby 

należycie zabezpieczyć interesy wierzyciela w toczącym się postępowaniu 

upadłościowym. 

42. Po zakończeniu likwidacji masy upadłości dłużnika – osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą, syndyk sporządził ostateczny plan podziału, w ramach którego 

wypłacił wierzycielom 500 000 zł z łącznej kwoty zobowiązań w wysokości 940 000 zł, 

ujętych na liście wierzytelności. Upadły w ustawowym terminie wniósł o ustalenie planu 

spłaty na okres jednego roku, z miesięczną kwotą spłaty na rzecz wierzycieli  

w wysokości 1000 zł. Sąd w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty ustalił plan spłat na 

okres trzech lat, z kwotą spłaty na rzecz wierzycieli w wysokości 1500 zł miesięcznie. 

Jako pełnomocnik dłużnika oceń postanowienie sądu i wskaż dłużnikowi, czy istnieją 

podstawy do złożenia zażalenia. 

43. Morze sp. z o.o. jest wierzycielem biorącym udział w postępowaniu układowym Może 

S.A. (Dłużnik). Wierzyciel ma wierzytelność ujętą w spisie wierzytelności w kwocie 

wynoszącej 1 mln zł, podczas gdy suma wszystkich wierzytelności objętych spisem 



wierzytelności wynosi 3 mln zł. Wierzyciel chce zapewnić sobie realny wpływ na toczące 

się postępowanie układowe. Proszę poradzić wierzycielowi, jakie ma możliwości prawne, 

aby odegrać aktywną rolę w toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym i móc 

wpływać na jego przebieg. 

44. Spółka Transport Drogowy spółka z o.o. sp. k. wystąpiła z wnioskiem o otwarcie 

postępowania układowego. Ogólne zadłużenie spółki wynosi ok. 10 mln zł. Wśród 

wierzycieli spółki są zarówno wierzyciele prywatni, jak i publicznoprawni, w tym ZUS  

i Urząd Skarbowy. Wierzytelności wierzycieli publicznoprawnych nie przekraczają kwoty 

2 mln zł. Wśród wierzycieli prywatnych, których jest łącznie 12, największym jest firma 

leasingowa, której wierzytelność wynosi blisko 5 mln zł oraz bank, którego wierzytelność 

wynosi ok. 3,8 mln zł. Obaj ci wierzyciele są gotowi głosować za układem, gdyż w ich 

ocenie jedynie dalsze prowadzenie działalności przez spółkę po jej częściowym 

oddłużeniu daje szansę na spłatę niezredukowanej części wierzytelności. Proszę wskazać, 

czy jest możliwe przyjęcie układu nawet w przypadku negatywnej postawy wierzycieli 

publicznoprawnych oraz prywatnych poza leasingodawcą i bankiem. 

45.  Wobec Jedynki sp. z o.o. jako dłużnika otwarto postępowanie sanacyjne. Dłużnik 

zaproponował wierzycielom układ, w którym podzielił wierzycieli na grupy według 

kategorii interesów. Wierzyciel – Dostawa i Serwis Komputerów sp. z o.o. znalazła się  

w grupie dostawców towarów i usług, których wierzytelności są niezabezpieczone. 

Wierzytelności tej grupy wierzycieli mają być zredukowane w 95% należności głównej  

i w całości w odniesieniu do należności ubocznych. W grupie wierzycieli będących 

bankami, którzy reprezentują 70% wierzytelności przysługujących wierzycielom, 

propozycje układowe zakładają redukcję jedynie należności ubocznych o 30% i konwersję 

wierzytelności głównych oraz niezredukowanych należności ubocznych, na udziały  

w spółce dłużnika. Wierzyciel Dostawa i Serwis Komputerów sp. z o.o. zamierza 

głosować przeciwko układowi i doprowadzić do niezatwierdzenia układu. Proszę wskazać 

wierzycielowi, jakie czynności powinien podjąć, aby mógł zrealizować swoje 

zamierzenie. 

46. Na wniosek dłużnika Miranda sp. z o.o. otwarto przyspieszone postępowanie układowe. 

Wierzyciel – Materiały Budowlane S.A. mają wobec dłużnika wierzytelność w wysokości 

3 mln zł. Wierzytelność jest zabezpieczona wekslem własnym dłużnika wystawionym na 

kwotę 1 mln zł z poręczeniem wekslowym udzielonym przez głównego wspólnika 

dłużnika. Ponadto wierzyciel ma zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej dłużnika  

o wartości określonej w umowie zastawniczej na kwotę 3 mln zł. Warunki układu w 

grupie, do której należy wierzyciel, przewidują umorzenie w całości należności 

ubocznych, zaś należności głównych o 65%. Układ może zostać przyjęty głosami 

wierzycieli mających więcej niż dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących 

wszystkim wierzycielom. Proszę poradzić wierzycielowi, jakie działania powinien podjąć 

w przypadku, gdyby układ został przyjęty i zatwierdzony, aby uzyskać jak największe 

zaspokojenie swojej wierzytelności.  

47. Wobec dłużnika Farby i Lakiery sp. z o.o. sp. k. toczy się postępowanie układowe. Jeden 

z wierzycieli – J. Kanty sp.j. stwierdził, że jego wierzytelność umieszczona w spisie 

wierzytelności nie uwzględnia wszystkich faktur wystawionych i przekazanych 

dłużnikowi za sprzedane towary. Jednocześnie wierzyciel ten otrzymał informację od 

spółki, z którą współpracuje, że jej wierzytelność wobec dłużnika umieszczono w spisie 

wierzytelności, mimo że wierzytelność ta jest w części przedawniona, a w części spłacona 

z gwarancji bankowej. Proszę wskazać, czy wierzyciel J. Kanty sp.j. może podjąć  

w ramach postępowania układowego działania mające na celu doprowadzenie spisu 

wierzytelności do stanu zgodnego z prawem i faktami. 



48. Wierzyciel Dom Meblowy sp. z o.o. powziął wiadomość o otwarciu postępowania 

sanacyjnego wobec dłużnika Hotel i Spa S.A. W toku postępowania restrukturyzacyjnego 

wierzyciel ustalił, że jego wierzytelność nie została uwzględniona w spisie wierzytelności. 

Wierzyciel złożył sprzeciw na nieumieszczenie jego wierzytelności w spisie 

wierzytelności, lecz nie został on uwzględniony. Wierzyciel ma zamiar wytoczyć 

powództwo przeciwko dłużnikowi jeszcze w trakcie trwania postępowania sanacyjnego. 

Proszę wskazać wierzycielowi, czy może dochodzić sądownie swej wierzytelności  

w stosunku do dłużnika w trakcie trwania postępowania sanacyjnego i czy przysługują mu 

jeszcze inne środki prawne.  

49. Wierzyciel A. Leśny pozwał dłużnika Myśliwy i wspólnicy sp.k. o należności z tytułu 

świadczonych na rzecz dłużnika usług. Po złożeniu pozwu wierzyciel uzyskał informację, 

że wobec dłużnika toczy się postępowanie układowe, zaś należności wierzyciela w całości 

zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności. W tej sytuacji wierzyciel 

cofnął pozew. Jednakże po zawarciu przez dłużnika układu z wierzycielami, sąd 

prawomocnie odmówił jego zatwierdzenia. Proszę poradzić wierzycielowi, z jakich 

środków prawnych może skorzystać, aby mógł zaspokoić swoją wierzytelność. 

50. Dłużnik Zielony Balonik sp. z o.o. zawarł układ z wierzycielami w ramach 

przyspieszonego postępowania układowego. Układ przewidywał redukcję należności 

ubocznych w całości i wierzytelności głównych o połowę oraz ich konwersję na udziały 

w spółce dłużnika. Układ został prawomocnie zatwierdzony przez sąd i wykonany przez 

dłużnika. Wierzyciel Wspólnota Mieszkaniowa Wola 13 posiada w stosunku do dłużnika 

wierzytelność objętą układem z mocy prawa. Wierzyciel jeszcze przed otwarciem 

postępowania restrukturyzacyjnego uzyskał tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi 

obejmujący całą jego wierzytelność wraz z należnościami ubocznymi (odsetki i koszty 

postępowania). Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o wykonaniu układu 

wierzyciel wystąpił do komornika z wnioskiem egzekucyjnym o wszczęcie i prowadzenie 

egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania całości należności ubocznych 

i połowy wierzytelności głównej niezaspokojonej w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

Proszę ocenić działanie wierzyciela w świetle przepisów prawa restrukturyzacyjnego oraz 

ustalić, czy dłużnik może podjąć działania prawne wobec zachowania wierzyciela. 

51. Wobec dłużnika Taksówki Premium sp. z o.o. otwarte zostało postępowanie układowe. 

Dłużnik korzysta z 10 samochodów osobowych na podstawie umowy leasingu zawartej  

z leasingodawcą dwa lata przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego. Dłużnik 

jako leasingobiorca nie uiścił ostatnich trzech miesięcznych rat przewidzianych umową. 

Leasingodawca już dwukrotnie wzywał dłużnika do zapłaty zaległych rat pod rygorem 

wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Umowa leasingu przewiduje 

ponadto prawo leasingodawcy do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym,  

w przypadku ogłoszenia upadłości lub otwarcia wobec leasingobiorcy postępowania 

restrukturyzacyjnego. Leasingodawca po otrzymaniu od dłużnika informacji o otwarciu  

postępowania układowego wypowiedział leasingobiorcy umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, powołując się na dwie przyczyny wypowiedzenia. Proszę ocenić 

postępowanie leasingodawcy i skuteczność wypowiedzenia umowy leasingu. 

52. Wierzyciel Szybka Pożyczka sp. z o.o. posiada wierzytelność w stosunku do dłużnika 

Frankowski i Wspólnicy sp.j. Wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy wobec dłużnika i jego 

wspólników na podstawie weksla własnego in blanco wystawionego przez dłużnika. 

Wierzyciel wszczął egzekucję przeciwko dłużnikowi skierowaną do wszystkich 

składników majątku dłużnika oraz rachunków bankowych dłużnika. Jeszcze przed 

wszczęciem egzekucji dłużnik złożył wniosek o otwarcie postępowania układowego, zaś 

sąd restrukturyzacyjny wyznaczył tymczasowego nadzorcę sądowego. Dłużnik po zajęciu 

przez komornika ruchomości dłużnika, jego wierzytelności oraz rachunku bankowego 



wezwał wierzyciela do wstrzymania egzekucji. Wystąpił także do komornika 

prowadzącego egzekucję o jej zawieszenie, dołączając dowody toczącego się 

postępowania o otwarcie postępowania układowego. Proszę ocenić podjęte przez dłużnika 

czynności i wskazać mu działania, jakie winien podjąć, aby skutecznie zabezpieczyć 

majątek przed egzekucją prowadzoną przez wierzyciela. 

53. Dłużnik Transport Rzeczny sp. z o.o. zawarł układ z wierzycielami w przyspieszonym 

postępowaniu układowym. Układ został prawomocnie zatwierdzony przez sąd. Warunki 

układu dzielą wierzycieli na trzy odrębne grupy, przewidując dla każdej grupy odmienne 

sposoby restrukturyzacji wierzytelności. Wierzyciel J. Nowak świadczący dłużnikowi 

usługi remontowe i naprawcze został zakwalifikowany do grupy, w której wierzytelności 

główne zostały zredukowane o 15%, zaś część nieumorzona została rozłożona do spłaty 

na miesięczne raty na okres trzech lat, po rocznej karencji liczonej od daty 

uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Dłużnik realizuje układ  

w odniesieniu do dwóch grup wierzycieli, natomiast w stosunku do grupy, w której 

znajduje się wierzyciel J. Nowak dłużnik po spłacie dwóch miesięcznych rat, popadł w 

zwłokę co do kolejnych rat. Ponadto dłużnik nie reguluje niektórych bieżących 

zobowiązań powstałych po zatwierdzeniu układu, zaś pozostałe bieżące zobowiązania 

spłaca  

z opóźnieniem. Proszę poradzić wierzycielowi J. Nowakowi, z jakich środków prawnych 

może skorzystać, aby wzruszyć układ i jakiego postępowania dłużnika można się 

spodziewać w przypadku ich podjęcia. 

54. Dłużnik Drukarnia Prasowa S.A. zamierza złożyć wniosek o otwarcie przyspieszonego 

postępowania układowego. Dłużnik od dłuższego czasu prowadzi rozmowy  

z wierzycielami na temat warunków oddłużenia i wsparcia finansowego działalności 

dłużnika. Banki, które udzieliły dłużnikowi kredytów i gwarancji bankowych byłyby 

gotowe na niewielką redukcję zadłużenia i konwersję pozostałej kwoty zobowiązań na 

akcje dłużnika. Zobowiązania wobec banków przekraczają 70% ogółu zobowiązań 

dłużnika. Pozostali wierzyciele nie wyrażają zgody na takie warunki restrukturyzacji 

zobowiązań. Proszę poradzić dłużnikowi, czy można zaprojektować warunki układu tak, 

aby uwzględniały stanowisko wierzycieli i czy możliwe jest zawarcie układu tylko  

z bankami, z pominięciem innych wierzycieli.  

55. W postępowaniu sanacyjnym dłużnik Fabryka Osprzętu Motoryzacyjnego S.A. zawarła 

układ z wierzycielami podzielonymi na trzy grupy. Układ został prawomocnie 

zatwierdzony przez sąd. Układ we wszystkich grupach przewidywał zróżnicowaną 

redukcję wierzytelności od 15% do 50%, rozłożenie spłaty pozostałej części 

wierzytelności na raty na okres trzech lat, ze zróżnicowaną karencją od 6 miesięcy do 

jednego roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.  

W trakcie wykonywania układu dłużnik otrzymał pożyczkę z PFR w ramach Tarczy 

Finansowej dla Dużych Firm w kwocie 18,5 mln zł, z czego umorzeniu ulegała kwota 

stanowiąca równowartość 75% pożyczki. Pożyczka może być przeznaczona na spłatę 

zobowiązań dłużnika. Kwota umorzonej pożyczki przekraczała kwotę zobowiązań sprzed 

ich zrestrukturyzowania układem. Proszę wyjaśnić wierzycielom objętym układem, czy 

istnieją środki prawne mogące doprowadzić do wyższego zaspokojenia wierzytelności, 

niż to przewiduje zawarty i zatwierdzony układ i w jakiej sytuacji mają one zastosowanie.  

56. Dłużnik Meble Ogrodowe sp. z o.o. zamierza złożyć wniosek o otwarcie postępowania 

układowego. Dłużnik analizuje możliwości zawarcia układu, który zapewniałby 

najkorzystniejsze warunki restrukturyzacji jego zobowiązań. Dłużnik przeprowadził 

wstępne negocjacje z wierzycielami, aby poznać ich stanowisko co do warunków układu, 

który zostałby przez nich zaakceptowany. Z rozmów tych wynika, że wierzyciele  

w zróżnicowany sposób odnoszą się do propozycji zawarcia układu ze względu m.in. na 



wysokość posiadanych wierzytelności, ich zabezpieczenie i na własną sytuację finansową. 

Proszę poradzić dłużnikowi, w jaki sposób może ukształtować propozycje układowe  

w przypadku różnych stanowisk wierzycieli wobec układu i jakie okoliczności musi brać 

pod uwagę przy projektowaniu warunków układowych.  

57. Alfa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwróciła się do kancelarii radcy prawnego  

o sporządzenie wniosku do sądu restrukturyzacyjnego o otwarcie postępowania 

układowego. Wskazała m.in., że posiada wierzytelności w kwocie 1 000 000 zł oraz 

wierzytelności sporne w kwocie 100 000 zł, czyli spółka posiada wierzytelności 

uprawnionych do głosowania w łącznej kwocie 1 100 000 zł. Proszę wskazać, co powinien 

w powyższym stanie faktycznym doradzić spółce pełnomocnik profesjonalny,  

w szczególności w zakresie wyboru przez przedsiębiorcę rodzaju postępowania 

restrukturyzacyjnego.  

58. W dniu 15.03.2021 r. w postępowaniu układowym dłużnika Force sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie został zawarty układ, który następnie został prawomocnie zatwierdzony 

przez sąd. Początkowo dłużnik wykonywał układ, ale wskutek rozwiązania ze skutkiem 

natychmiastowym przez jednego z dwóch głównych kontrahentów umowy, spadły 

drastycznie przychody spółki i aktualnie koszty prowadzonej działalności dłużnika 

oscylują wokół przychodów. Tym samym dłużnik nie generuje nadwyżki finansowej, 

która mogłaby być przeznaczona na realizację rat układowych. Jednocześnie od  

4 miesięcy dłużnik nie wykonuje części zobowiązań powstałych po zatwierdzeniu układu. 

Jakie środki prawne przysługują wierzycielom dłużnika? 

59. Wobec dłużnika Trakcje Tramwajowe sp. z o.o. otwarto postępowanie układowe. 

Wierzyciel Kable Polskie S.A. ma wobec dłużnika wierzytelność w wysokości 11 mln zł. 

Wierzytelność ta zabezpieczona jest zastawem rejestrowym na środkach trwałych 

dłużnika, których wartość szacowana jest aktualnie na 9 mln zł. Proszę poinformować 

wierzyciela, czy układ obejmuje jego wierzytelność, a jeśli tak, to w jakiej kwocie i czy 

wierzyciel ma wpływ na wielkość wierzytelności objętej układem. 

60. Dłużnik Kwiaty Polskie S.A. złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania 

układowego. Dłużnik planuje zawarcie układu przewidującego m.in. redukcję wszystkich 

wierzytelności głównych o co najmniej 60%. Wierzyciel Torf Podlaski sp. z o.o., będący 

głównym dostawcą surowca dla dłużnika, jest gotów udzielić dłużnikowi finansowania  

w postaci pożyczki pieniężnej, jednakże pod warunkiem redukcji jego wierzytelności nie 

więcej niż o 30%. Proszę poinformować dłużnika, czy układ może przewidywać 

zróżnicowane warunki restrukturyzacji wierzytelności, w szczególności korzystniejsze 

dla wierzyciela Torf Podlaski sp. z o.o. w porównaniu z innymi wierzycielami. 

61. W stosunku do dłużnika Farby Olejne sp. z o.o. otwarto postępowanie sanacyjne. Dłużnik 

siedem miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie tego postępowania uzyskał 

pożyczkę pieniężną w kwocie 1,5 mln zł udzieloną przez swojego udziałowca. Pożyczka 

została zabezpieczona hipoteką na nieruchomości dłużnika do kwoty 3 mln zł. Proszę 

ocenić skuteczność udzielonego przez dłużnika zabezpieczenia i wskazać, jakie środki 

prawne i komu mogą przysługiwać w opisanej sytuacji. 

62. Wobec dłużnika Kruszywa Sypkie sp. z o.o. otwarto przyspieszone postępowanie 

układowe. Wierzyciel Jan Piaseczny posiada wobec dłużnika tytuł wykonawczy na kwotę 

1,5 mln zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych i kosztami 

procesu. Tytuł wykonawczy został uzyskany ponad dwa lata przed otwarciem 

postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzytelność potwierdzoną tym tytułem 

wykonawczym wierzyciel Jan Piaseczny zamierza zbyć na rzecz Jana Kamyczka za kwotę 

stanowiącą 30% należności głównej. Ogół wierzytelności w przyspieszonym 

postępowaniu układowym, objętych zatwierdzonym spisem wierzytelności, wynosi 2,1 

mln zł. Jan Kamyczek zamierza głosować przeciwko układowi, a po umorzeniu 



postępowania restrukturyzacyjnego, wobec nieprzyjęcia układu, wszcząć postępowanie 

egzekucyjne wobec dłużnika na podstawie uzyskanego od Jana Piasecznego tytułu 

wykonawczego. Pozostali wierzyciele nie dysponują sądowymi tytułami egzekucyjnymi. 

Proszę zanalizować plan Jana Kamyczka oraz wskazać możliwe działania dłużnika  

i pozostałych wierzycieli w przypadku nieprzyjęcia układu.  

63. Po otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnika Obuwie Robocze sp. z o.o. jej 

pełnomocnik zarządu dokonał zakupu surowców do bieżącej działalności produkcyjnej. 

Dostawca tych surowców w obawie o wypłacalność dłużnika, wobec którego toczy się 

postępowanie restrukturyzacyjne, poprosił pełnomocnika o zabezpieczenie należności 

przewłaszczeniem na zabezpieczenie na wybranych maszynach należących do dłużnika. 

Pełnomocnik wyraził zgodę i zawarł z dostawcą stosowną umowę warunkowo 

przenoszącą własność maszyn. Proszę ocenić skuteczność umowy zakupu surowców oraz 

umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie zawartej przez pełnomocnika. 

64. W stosunku do dłużnika Jana Bystrego toczy się przyspieszone postępowanie układowe. 

Dłużnik jest najemcą zadaszonego parkingu na Osiedlu Słonecznym wynajmowanego od 

Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna. Dłużnik ma zaległości wobec Spółdzielni 

Mieszkaniowej Słoneczna i negocjuje z nią propozycje układowe zakładające redukcję 

wierzytelności o 90%. Spółdzielnia Mieszkaniowa nie chce się zgodzić na tak poważne 

zmniejszenie swoich należności. W trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego 

dłużnik, chcąc wymusić na Spółdzielni Mieszkaniowej ustępstwo w sprawie układu, 

zaniechał płacenia czynszu i spowodował ponad trzymiesięczną zaległość. Wynajmujący 

zagroził dłużnikowi wypowiedzeniem najmu, jeśli czynsz nie zostanie uregulowany  

w ciągu miesiąca oraz doprowadzeniem do umorzenia postępowania układowego. Proszę 

ocenić czy Spółdzielnia Mieszkaniowa może zrealizować swoje ostrzeżenia. 

65. Dłużnik Walcownia Stali sp. z o.o., wobec której toczy się postępowanie układowe, 

poszukuje sposobu sfinansowania zakupu dodatkowych partii surowca ze względu na 

korzystny spadek cen na rynku. Jeden z banków spółdzielczych jest gotów udzielić 

kredytu pod warunkiem jego zabezpieczenia hipoteką na nieruchomości dłużnika oraz 

poręczeniem udzielonym przez zarząd dłużnika. Proszę ocenić możliwość zaciągnięcia 

kredytu przez dłużnika w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego oraz 

udzielenia jego zabezpieczenia. 

66. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 1.05.2022 r. wydał 

postanowienie w postępowaniu o otwarcie postępowania układowego, zgodnie z którym 

sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Gliwicach. Postanowienie 

zostało wydane na posiedzeniu niejawnym. Dłużnik wniósł o uzasadnienie 

przedmiotowego postanowienia celem złożenia zażalenia. Sąd w składzie 

jednoosobowym odmówił sporządzenia uzasadnienia. Czy działanie sądu było 

uzasadnione? Czy na postanowienie o przekazaniu przysługuje środek zaskarżenia? 

67. Postanowieniem z dnia 20.07.2022 r. sąd zasądził od reprezentanta dłużnika Jana K. na 

rzecz Technobud sp. z o.o. w Krakowie kwotę 5 000 zł tytułem zwrotu kosztów 

przechowywania ksiąg, korespondencji i dokumentów dłużnika. Na przedmiotowe 

postanowienie zażalenie wywiódł Jan K., wskazując, że podmiotem zobowiązanym do 

uiszczenia kosztów przechowania jest dłużnik, a nie on jako członek zarządu. Czy ww. 

postanowienie jest zaskarżalne, jeśli tak, to przez kogo i czy stanowisko Jana K. jest 

uprawione? 

68. Alfa Wero sp. z o.o. w Poznaniu zwróciła się do radcy prawnego z prośbą o sporządzenie 

do sądu wniosku o otwarcie postępowania układowego. Wskazała m.in., że posiada 

wierzytelności w kwocie 1 200 000 zł oraz wierzytelności sporne w kwocie 200 000 zł, 

czyli łącznie 1 400 000 zł wierzytelności uprawnionych do głosowania. Czy są podstawy 



do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania układowego, a jeśli nie, to jakie inne 

rozwiązania powinien przedstawić pełnomocnik profesjonalny swojemu klientowi?  

69. Po otwarciu postępowania sanacyjnego, została zawarta przez dłużnika z bankiem umowa 

o kredyt, która miała stanowić jedno ze źródeł finansowania działalności dłużnika. Bank 

wypowiedział przedmiotową umowę kredytu z uwagi na zaległości w spłacie rat kredytu. 

Prowadzone rozmowy nie doprowadziły do ugody z bankiem, zaś inne banki nie są 

zainteresowane finansowaniem działalności dłużnika. Nadto dłużnik nie reguluje 

bieżących wynagrodzeń pracownikom za okres ponad 2 miesięcy. Jakie czynności 

powinien podjąć w tej sytuacji ustanowiony zarządca masy sanacyjnej? 

70. We wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego dłużnik wniósł  

o zabezpieczenie majątku, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, 

który sporządzić ma spis inwentarza. W uzasadnieniu swego wniosku dłużnik powołał się 

na ogólne przepisy o zabezpieczeniu z Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd wniosek 

oddalił. Czy postępowanie sądu było uprawione? W jakich rodzajach postępowań 

restrukturyzacyjnych istnieje możliwość zabezpieczenia majątku dłużnika i jakiego 

rodzaju?  

71. W postępowaniu sanacyjnym został złożony spis wierzytelności zaskarżony sprzeciwem 

przez jednego z wierzycieli. W toku postępowania w przedmiocie rozpoznania sprzeciwu 

sędzia-komisarz wyznaczył rozprawę, o której zawiadomił zarządcę, dłużnika i 

wierzyciela, którego sprzeciw dotyczy. Na rozprawę nie stawił się wierzyciel, którego 

sprzeciw dotyczył, ale złożył on zaświadczenie od lekarza sądowego. Mimo tego sędzia-

komisarz zamknął rozprawę i wydał postanowienie w przedmiocie oddalenia sprzeciwu.  

W zażaleniu na powyższe postanowienie wierzyciel, którego dotyczył sprzeciw, poniósł 

nieważność postępowania wyrażającą się w pozbawieniu możliwość obrony z uwagi na 

przeprowadzanie rozprawy mimo jego usprawiedliwionej nieobecności. Jakie powinno 

być rozstrzygnięcie sądu? Przedstaw tryb zaskarżenia spisu wierzytelności  

w postępowaniu sanacyjnym i w przyśpieszonym postępowaniu układowym. 

72. W prowadzonym postępowaniu sanacyjnym w stosunku do ANMIAL S.A.  

w Łomiankach, sędzia-komisarz postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym 

zakazał zarządcy wdrażania przewidzianego w planie restrukturyzacyjnym działania 

polegającego na zaciągnięciu zobowiązania w postaci kredytu gotówkowego w kwocie 

przewyższającej 150 000 zł. Przedmiotowe postanowienie zaskarżył dłużnik, wskazując, 

że sędzia-komisarz nie ma doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej,  

a zatem bez opinii biegłego sądowego nie jest w stanie ocenić ekonomicznej zasadności 

zaciągnięcia zobowiązania w postaci kredytu gotówkowego ponad kwotę 150 000 zł. 

Oceń zarzuty dłużnika. Czy zażalenie może zostać uwzględnione? 

 

III ROK APLIKACJI 

 

 

I. ETYKA  

 

1. Radca prawny chcąc promować swoją kancelarię, umieścił na ogrodzeniu znajdującym 

się naprzeciwko wyjścia z sądu baner o wymiarach 2 m x 1,5 m. Baner prezentował 

zakres usług świadczonych przez jego kancelarię oraz dane kontaktowe radcy 

prawnego, w tym dane strony internetowej. Radca prawny nie posiadał w pobliżu tego 

sądu swojej siedziby, która była oddalona od tego miejsca o kilka kilometrów. Proszę 

ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki 

zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 



 

2. Radca prawny faworyzujący jedną z opcji politycznych, z adresu mailowego swojej 

kancelarii, wysyłał notorycznie wiadomości e-mail do dziennikarzy portalu 

opozycyjnego do opcji politycznej preferowanej przez tego radcę prawnego. W 

wiadomościach obrażał tych dziennikarzy słowami powszechnie uznawanymi za 

obelżywe, kwestionował ich kwalifikacje merytoryczne, domagał się rezygnacji z 

pracy, wskazywał na opisywane przez siebie deficyty umysłowe dziennikarzy. W 

każdej z wysyłanych wiadomości podkreślał, że jest radcą prawnym. Proszę ocenić 

zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej 

radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

3. Radca prawny został ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu w sprawie z zakresu prawa 

pracy, w której jego klient dochodził utraconych korzyści za okres 36 miesięcy 

związanych z brakiem obiecanego zatrudnienia. Ustanowienie pełnomocnikiem z 

urzędu nastąpiło przed wszczęciem postępowania. Radca prawny po uzyskaniu 

informacji o ustanowieniu go pełnomocnikiem, w imieniu swojego klienta złożył 36 

identycznych pozwów, każdy obejmujący jeden miesiąc pierwotnego roszczenia 

swojego klienta. W każdym z pozwów radca prawny domagał się przyznania mu od 

Skarbu Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Radca prawny miał 

nadto pełną świadomość, iż roszczenie jego klienta jest nieuzasadnione merytorycznie. 

Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i 

etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić 

podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

4. Radca prawny przyjęła do prowadzenia cztery sprawy swojej klientki – o rozwód, 

podział majątku wspólnego, o eksmisję oraz z tytułu umowy pożyczki. Na poczet 

prowadzenia tych spraw pobrała zaliczkę na swoje wynagrodzenie w kwocie 10 000 

złotych, nie określając w jakiejkolwiek formie podziału wynagrodzenia na 

poszczególne sprawy ani szczegółowych zasad kształtowania jej wynagrodzenia w 

odniesieniu do każdej z tych spraw. Na prośbę swojej klientki o określenie tych zasad, 

radca prawny stwierdziła, że sprawy rozliczy po ich zakończeniu i zapewniała swoją 

klientkę, iż nie powinna się tym martwić. W toku spraw jej klientka zrezygnowała z 

prowadzenia sprawy o eksmisję oraz sprawy dotyczącej umowy pożyczki i poprosiła o 

zwrot części wynagrodzenia (zaliczki). Radca prawny odmówiła zwrotu, domagając się 

dopłaty do swojego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia dwóch pozostałych spraw. 

Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i 

etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić 

podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

5. Radca prawny w piśmie kierowanym do przeciwnika swojego klienta dotyczącym 

wydania określonych ruchomości użył sformułowań, gdzie wskazał, iż działanie 

przeciwnika wypełnia znamiona przestępstwa kradzieży. Podniósł także, że takie 

działanie może być przedmiotem zainteresowania prokuratury, a wreszcie zaznaczył, że 

w przypadku braku spełnienia jego żądań „powiadomi odpowiednie organy”. Proszę 

ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki 

zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 



6. Radca prawny reprezentował swoją klientkę w sprawie o alimenty, uzyskując korzystny 

dla niej wyrok sądu, który stał się natychmiast wykonalny. Niezwłocznie po wydaniu 

wyroku, przeciwnik procesowy zwrócił się do radcy prawnego o podanie numeru 

rachunku bankowego, na jaki powinien zapłacić należność. W odpowiedzi na tę prośbę 

radca prawny odmówił podania rachunku bankowego swojej klientki, wskazując, że nie 

udzieliła mu zgody. W odpowiedzi, przeciwnik procesowy przesłał radcy prawnemu 

potwierdzenie uiszczenia alimentów przekazem pocztowym. Klientka radcy prawnego 

potwierdziła otrzymanie środków, ale jednocześnie zażądała skierowania wniosku do 

komornika o egzekucję przyszłych należności, argumentując to obawą o terminową 

zapłatę alimentów. Wskazała ponadto, że chce ona uczynić swojemu dłużnikowi 

złośliwość. Pomimo faktu, iż w dacie składania wniosku egzekucyjnego nie istniała 

żadna zaległość, radca prawny wykonał polecenie swojej klientki i w jej imieniu 

skierował wniosek do komornika. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle 

zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy 

prawnego może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

7. Kilku radców prawnych prowadzi kancelarię w formie spółki partnerskiej. W kancelarii 

wszystkie osoby posiadają dostęp do bazy informatycznej (w tym plików dotyczących 

spraw) innych prawników. Akta przechowywane są w gabinetach poszczególnych 

radców prawnych, ale nie są one zamykane pod nieobecność danego radcy prawnego. 

Jeden z radców prawnych przyjął do prowadzenia sprawę o podział majątku wspólnego 

(reprezentując byłego męża) w sytuacji, gdy miesiąc wcześniej inny radca prawny 

prowadził na rzecz drugiej strony (byłej żony) sprawę rozwodową. Czy radca prawny 

mógł przyjąć do prowadzenia sprawę o podział majątku wspólnego? 

 

8. Radca prawny była zatrudniona na umowę o pracę w kancelarii radcy prawnego na 

stanowisku radca prawny. Po kilku miesiącach pracy złożyła oświadczenie o 

rozwiązaniu umowy o pracę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W okresie 

wypowiedzenia otrzymała oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu z nią umowy o 

pracę bez wypowiedzenia. W oświadczeniu pracodawca zarzucił jej niewłaściwe 

wykonywanie obowiązków pracowniczych, związanych z wykonywaniem zawodu 

radcy prawnego. Radca prawny zamierzała skierować sprawę do sądu pracy, gdzie chce 

się domagać odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. 

Przed wszczęciem postępowania sądowego zawiadomiła dziekana rady właściwej 

okręgowej izby radców prawnych, domagając się przeprowadzenia mediacji. Do 

zawiadomienia dołączyła obszerną dokumentację zawierającą wiele danych odnośnie 

do tajemnicy zawodowej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz danych klientów. Proszę 

ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki 

zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? Czy w świetle przedstawionych 

okoliczności istniejącego pomiędzy radcami prawnymi sporu, radca prawny, która chce 

wystąpić do sądu powinna poinformować o tym dziekana rady właściwej okręgowej 

izby radców prawnych? 

 

9. Radca prawny znany w społeczności lokalnej rozpoczął awanturę w miejscu 

publicznym ze swoją żoną, dotyczącą ich wzajemnych relacji małżeńskich oraz 

stosunków dotyczących dzieci. W toku awantury wypowiadał się w sposób wulgarny i 

agresywny w stosunku do swojej żony. Cała sytuacja była obserwowana przez kilka 

osób. Sytuacja nie miała związku z wykonywaniem zawodu przez radcę prawnego, a 

on sam nie określał się w żadnej ze swoich wypowiedzi, że jest radcą prawnym. Żona 



zawiadomiła rzecznika dyscyplinarnego o zachowaniu radcy prawnego i domagała się 

jego ukarania. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego z w świetle zasad 

wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy 

prawnego może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

10. Radca prawny przyjął do prowadzenia dwie sprawy swojego klienta, gdzie zobowiązał 

się do złożenia pozwów w ciągu dwóch miesięcy. Pobrał od swojego klienta 

wynagrodzenie, a także środki finansowe na opłaty i wydatki, w tym niezbędne do 

uiszczenia kosztów sądowych. Po kilku miesiącach jego klient zwrócił się z zapytaniem 

o to, na jakim etapie są sprawy i uzyskał zapewnienie, że oczekują na wyznaczenie 

rozprawy. Po kolejnych kilku miesiącach, kiedy nic się nie działo, klient udał się do 

sądu i uzyskał informację, że żadne sprawy z jego udziałem się nie toczą. 

Zaniepokojony zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie sytuacji. Radca prawny 

wskazał, że to nieporozumienie i wyjaśni sprawę. Jak się później okazało, dopiero po 

tej sytuacji radca prawny wniósł pozwy. Ostatecznie sprawy zostały wygrane. Proszę 

ocenić zachowanie radcy prawnego z w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki 

zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

11. Dwóch radców prawnych założyło spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której 

przeważającym przedmiotem działalności była działalność prawnicza. Spółka ta 

zajmowała się dochodzeniem różnorakich roszczeń, w tym ubezpieczeniowych oraz 

windykacją. Radcowie prawni nie byli członkami zarządu tej spółki, ale byli jej 

prokurentami. Jednocześnie w ramach swoich kancelarii reprezentowali oni klientów 

tej spółki w różnych procesach. Spółka szeroko reklamowała swoją działalność i 

intensywnie pozyskiwała klientów. Czy udział radców prawnych w tego rodzaju 

relacjach biznesowych jest dopuszczalny w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki 

zawodowej radcy prawnego? Czy zachowanie radców prawnych może stanowić 

podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

12. Radca prawny był pełnomocnikiem z wyboru klienta w postępowaniu przed Naczelnym 

Sądem Administracyjnym oraz tego samego klienta w postępowaniu przed Sądem 

Najwyższym w sprawie pracowniczej. Klienta i kancelarię radcy prawnego łączyła 

ustna umowa o usługi prawne, której przedmiotem było sporządzenie na rzecz klienta 

skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego  i jego reprezentacja w tym 

postępowaniu oraz sporządzenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Strony ustnie 

uzgodniły wysokość wynagrodzenia i zakres pełnomocnictwa. Za usługę klient zapłacił 

od razu po spotkaniu. Po rozprawie kasacyjnej przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym radca prawny wystawił fakturę  w wysokości 600 zł za 

stawiennictwo na rozprawie. Klient odmówił zapłaty a radca prawny złożył pozew o 

zapłatę. Klient złożył skargę na radcę prawnego, zarzucając mu brak profesjonalizmu, 

a nadto naruszenie Kodeksu Etyki Radców Prawnych, w tym nakazu wykonywania 

czynności zawodowych zgodnie z prawem, uczciwie i z należytą starannością. Czy 

zarzuty stawianie radcy prawemu są zasadne? Proszę ocenić zachowanie radcy 

prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. 

Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę odpowiedzialności 

dyscyplinarnej radcy prawnego? W jaki sposób radca prawny dochodząc w 

postępowaniu cywilnym należnego mu wynagrodzenia, może udowodnić zasadność 

swojego roszczenia? 

 



13. Radca prawny działając jako pełnomocnik pozwanego ubezpieczyciela w sprawie 

prowadzonej przed sądem o wypłatę odszkodowania, wskazał, że świadek – Tomasz K. 

celowo doprowadził do zdarzenia ubezpieczeniowego. Z nagrania zdarzenia wynika, że 

kierujący pojazdem BMW celowo doprowadził do zdarzenia, poruszając się wokół 

ronda w oczekiwaniu na nadarzającą się okazję uczestniczenia w kolizji”. Z tym 

stwierdzeniem nie zgodził się Tomasz K., składając do rzecznika dyscyplinarnego 

skargę na radcę prawnego. Zdaniem skarżącego ferowanie tak kategorycznych 

sformułowań przez fachowego pełnomocnika narusza jego dobra osobiste. Proszę 

ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki 

zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

14. W piśmie procesowym w sprawie dotyczącej podziału majątku radca prawny 

reprezentujący wnioskodawcę zawarł informację, że uczestniczka postępowania nie 

była uprawniona do otwierania korespondencji skierowanej imiennie do mocodawcy 

radcy prawnego. Fragment pisma procesowego brzmiał: „Podnoszę nadto, że 

uczestniczka dokonała naruszenia tajemnicy korespondencji wnioskodawcy. Pismo od 

ubezpieczyciela z dnia 13 maja 2020 r. przez nieprofesjonalne działanie ubezpieczyciela 

wysłane zostało na nieaktualny od dwóch lat adres wnioskodawcy (adres uczestniczki), 

mimo podania ubezpieczycielowi adresu aktualnego. Mimo to uczestniczka nie była 

uprawniona do otwierania korespondencji skierowanej do wnioskodawcy. 

Wnioskodawca podnosi, że zachowanie uczestniczki wyczerpuje znamiona czynu 

przewidzianego w art. 267 k.k. (bezprawne uzyskanie informacji). Wnioskodawca nie 

wyklucza w związku z tym podjęcia przysługujących mu w tych okolicznościach 

kroków prawnych”. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad 

wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy 

prawnego może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

15. W związku z przesłanym przez jednego z mieszkańców zdjęciem, Straż Miejska w 

Toruniu przesłała wezwanie do właściciela pojazdu zaparkowanego na przejściu dla 

pieszych przy przedszkolu, z widoczną wyraźnie twarzą kierowcy, numerem 

rejestracyjnym pojazdu oraz datą i godziną zaparkowania. W wezwaniu zobowiązała 

właściciela pojazdu do wskazania, czy kierował pojazdem i czy przyjmuje mandat karny 

kredytowany albo do wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania 

w oznaczonym czasie i przesłanie stosownej informacji na adres siedziby Straży 

Miejskiej. Właściciel pojazdu – radca prawny złożył oświadczenie, iż pojazd we 

wskazanym dniu użytkowała jego żona. Żona radcy prawnego wezwana do złożenia 

stosownego oświadczenia wyjaśniła, że pojazd w tym dniu użytkował jej mąż – radca 

prawny. Straż Miejska złożyła wniosek o ukaranie radcy prawnego i jego żony za 

wykroczenie z art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń. Sąd rejonowy w trakcie rozprawy okazał 

zdjęcie pojazdu załączone do wniosku o ukaranie i okazało się, że pojazd był 

użytkowany przez radcę prawnego. Radca prawny po okazaniu zdjęcia odmówił 

składania zeznań. Sąd uniewinnił żonę radcy prawnego od zarzucanego jej czynu, a 

radcę prawnego ukarał za wykroczenie z art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń. Czy radca 

prawny może ponieść za powyższe odpowiedzialność dyscyplinarną? 

 

16. Radca prawny w latach 2016–2020 pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego 

okręgowej izby radców prawnych. Z racji powierzonej sprawy zastępca rzecznika 

prowadził dochodzenie ze skargi Jana K. na radcę prawnego Pawła Z. o wyłudzenie i 

szkodę pieniężną, którą poniósł poprzez działanie radcy prawnego Pawła Z. Sprawa 



zakończyła się ukaraniem radcy prawnego Pawła Z. przez sąd dyscyplinarny. W 2021 

roku Jan K. zwrócił się do radcy prawnego – byłego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego 

o pomoc w sprawie cywilnej i karnej przeciwko radcy prawnemu Pawłowi Z. dotyczącej 

wyłudzenia i szkody. Radca prawny podjął się prowadzenia sprawy cywilnej i karnej. 

Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego – byłego zastępcy rzecznika 

dyscyplinarnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy 

prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

17. Radca prawny w cyklu szkoleniowym 2018–2020 uzyskał 33 punkty z tytułu odbytych 

szkoleń. Dziekan rady okręgowej izby radców prawnych zawiadomił rzecznika 

dyscyplinarnego o tym fakcie. Radca prawny wezwany przez rzecznika dyscyplinarnego do 

złożenia wyjaśnień, nie złożył ich. Rzecznik dyscyplinarny odmówił wszczęcia dochodzenia, a 

po uprawomocnieniu się postanowienia złożył wniosek do dziekana o udzielenie radcy 

prawnemu ostrzeżenia dziekańskiego. Dziekan udzielił radcy prawnemu ostrzeżenia 

dziekańskiego. Radca prawny w terminie odwołał się od ostrzeżenia do okręgowego sądu 

dyscyplinarnego, podnosząc, iż wykonał obowiązek szkoleniowy, uczestnicząc w 

zewnętrznych szkoleniach, za które są przyznawane punkty szkoleniowe, załączając stosowne 

zaświadczenia oraz podnosząc, że zapomniał ich przesłać do okręgowej izby radców prawnych 

w wymaganym terminie. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad 

wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. 

 

18. Radca prawny wynajął lokal użytkowy w celu prowadzenia w nim kancelarii. Po trzech 

miesiącach prowadzenia działalności w wynajętym lokalu zaczął opłacać uzgodniony z 

właścicielem lokalu czynsz najmu z opóźnieniem. Zadłużenie przekroczyło okres 

czterech miesięcy. Wynajmujący wezwał radcę prawnego do niezwłocznej zapłaty 

zaległego czynszu. Wobec braku reakcji najemcy i po bezskutecznym upływie 

zakreślonego terminu do zapłaty, wynajmujący skierował sprawę do sądu. Proszę 

ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki 

zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

19. Klient zlecił radcy prawnemu dochodzenie przed sądem zapłaty z tytułu udzielonych 

przez niego trzech wymagalnych pożyczek na rzecz tego samego kontrahenta. Radca 

prawny postanowił podzielić roszczenia i co kilka miesięcy kierował do sądu jeden 

pozew, obejmujący część należności z tytułu jednej umowy pożyczki. Po roku od 

udzielenia pełnomocnictwa klient zwrócił się do radcy prawnego o udzielenie 

informacji o przebiegu sprawy i dowiedział się wówczas, że radca prawny nie zdążył 

jeszcze skierować na drogę postępowania sądowego całości roszczeń swojego 

mocodawcy, dotychczas złożył do sądu pięć pozwów i planuje złożenie kolejnych 

pozwów. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania 

zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może 

stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego?  

 

20. Radca prawny wykonujący zawód w indywidulanej kancelarii radcy prawnego przyjął 

pełnomocnictwo od gminy do jej reprezentowania jako strony pozwanej w sprawie z 

powództwa innego radcy prawnego, uprzednio zatrudnionego w tej gminie. Radca 

prawny – powód żąda przywrócenia do pracy z powodu naruszenia przepisów prawa 

pracy o wypowiadaniu umów o pracę (wypowiedzenie dotyczyło nienależytego 

wykonywania zawodu) oraz zasądzenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez 



pracy. Reprezentujący pozwaną gminę radca prawny sporządził odpowiedź na pozew, 

żądając oddalenia powództwa oraz prowadził sprawę, aż do jej prawomocnego 

zakończenia.  Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania 

zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może 

stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? Jak powinien w 

omawianym przypadku zachować się radca prawny zgodnie z przepisami prawa, 

zasadami etyki i obowiązkami zawodowymi? 

 

21. Aplikant radcowski umieścił i rozpowszechnił na swoim prywatnym, oznaczonym 

indywidualnie profilu w portalu społecznościowym Facebook post o następującej treści 

„Ostrzegam wszystkich przed radcą prawnym Panem M. z kancelarii X. Stanowczo 

odradzam aplikację, patronat lub zatrudnienie w jego kancelarii. To zawodowy oszust, 

który przy prowadzeniu swoich spraw złodziejsko mnie wykorzystał, a potem zwolnił 

z pracy w bandycki sposób”. Profil ten był dostępny dla aplikantów z aplikacji 

radcowskiej prowadzonej przez okręgową izbę radców prawnych w K., w której 

aplikant odbywał aplikację. Wpis został umieszczony po tym, jak radca prawny M. – 

patron aplikanta wypowiedział mu umowę o współpracę z powodu utraty zaufania. 

Proszę ocenić zachowanie aplikanta radcowskiego w świetle zasad wykonywania 

zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie aplikanta może stanowić 

podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego?  

 

22. Aplikant radcowski prowadzi własną jednoosobową działalność gospodarczą w 

zakresie prowadzenia działalności prawniczej. Na stronie internetowej firmy prezentuje 

się jako aplikant radcowski i doświadczony prawnik procesowy, używa firmy z 

dodatkiem wskazującym na posiadanie tego statusu w brzmieniu „Doradztwo prawne 

AB Aplikant Radcowski” oraz oferuje świadczenie usług zastępstwa procesowego i 

prawnego, doradztwa, negocjacji, mediacji, w tym we wszelkich postępowaniach 

sądowych i pozasądowych. Proszę ocenić zachowanie aplikanta radcowskiego w 

świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy 

zachowanie aplikanta może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy 

prawnego?  

 

23. Radca prawny przyjął zlecenie i pełnomocnictwo do reprezentowania klienta F. w 

sprawie o rozwód przeciwko O. Po zakończeniu sprawy o rozwód radca prawny  przyjął 

zlecenie i pełnomocnictwo od klientki O. w sprawie o podział majątku wspólnego 

pomiędzy współmałżonków F i O. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle 

zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy 

prawnego może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego?  

 

24. Radca prawny zamieścił poniższe ogłoszenie w dziale darmowych ogłoszeń portalu 

informacyjnego – praca, nieruchomości, motoryzacja, oferty kupię i sprzedam. 

Ogłoszenie zostało rozpowszechnione w internecie.  

 

 

Promowane ogłoszenia 

Miasto X Radca prawny XYZ 

Miasto X Radca prawny XYZ świadczy 

pomoc prawną dla przedsiębiorców i osób 

fizycznych. Pomoc prawna obejmuje 

SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ 

NAJLEPSZE CENY 

WSZYSTKIE MARKI 

Tel. 701 702 703 



udzielanie porad prawnych, sporządzanie 

opinii prawnych, opracowywanie 

projektów aktów prawnych oraz 

zastępstwo przed sądami i urzędami. 

Działalność obejmuje sprawy z zakresu: 

prawa gospodarczego (np. rejestracja i 

zakładanie spółek, umowy) – prawa 

cywilnego (np. zasiedzenie, spadki, 

rozwody, alimenty, podział majątku, 

odszkodowania) – prawa pracy (np. 

umowy o pracę) – prawa 

administracyjnego (prawo budowalne, 

sądy administracyjne). 

Kontakt pod numerem tel. 200 200 200, na 

adres e-mail: xyz.kancelaria@gmail.com 

lub w siedzibie kancelarii w X przy ul. 

XZW. 

Kupię spółkę 

tel. 300 300 300 

 

POŻYCZKA W 15 MINUT przez internet, 

bez zaświadczeń 

Zadzwoń tel. 100 100 100. Wejdź na stronę 

www.eee.pl. Przyjdź do X ul. ABC 

SKUP ZŁOMU 

Skupujemy: aluminium, brąz, miedź, 

mosiądz, stal 

Zadzwoń tel. 800 800 800 – przyjedź do X 

przy ul. EDS 

Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i 

etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić 

podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego?  

 

25. AB sp. z o.o. (firma odszkodowawcza) prowadzi na Facebooku stronę fanpage 

zawierającą m.in. treści o charakterze reklamy skierowanej do osób, które zaciągnęły 

tzw. kredyty frankowe i zachęcającą ich do zgłaszania roszczeń wobec kredytodawców 

wraz z dokonaniem bezpłatnej wyceny kosztów prowadzenia sprawy poza sądem i w 

sądzie – poprzez umożliwienie im przesyłania informacji o sprawie wraz z jej 

dokumentami. Prezentacja i posty na fanpage’u za pomocą funkcji promowania postów 

odnoszą się i przekierowują adresowaną do potencjalnych klientów komunikację do 

serwisu internetowego kancelarii radcy prawnego, w której wykonuje zawód radca 

prawny świadczący ww. pomoc prawną na rzecz osób, które zaciągnęły tzw. kredyty 

frankowe. W ten sam sposób AB sp. z o.o. prezentuje oświadczenie ww. kancelarii  

o gotowości do świadczenia pomocy prawnej w zakresie prowadzenia spraw 

frankowych przed sądem zatytułowane „Zaproszenie do skorzystania z usług 

zastępstwa procesowego” za uprzednią wyceną sprawy na podstawie przekazanych 

radcy prawnemu przez AB Sp. z o.o. informacji i dokumentów od zainteresowanych 

pomocą prawną. Proszę ocenić zachowanie opisanego w kazusie radcy prawnego w 

świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy 

zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę odpowiedzialności 

dyscyplinarnej radcy prawnego?  

 

26. W związku z toczącym się postępowaniem cywilnym radca prawny reprezentujący 

powoda i występujący w sprawie w charakterze jego pełnomocnika procesowego 

zgłosił na prośbę klienta wniosek o powołanie siebie na świadka. Następnie w tym 

charakterze złożył zeznania w sprawie, po czym kontynuował reprezentowanie powoda. 

Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i 

etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić 

podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

27. Radca prawny w miejscu wykonywania zawodu, tj. siedzibie kancelarii udzielił z 

własnych środków finansowych czterech wysoko oprocentowanych (powyżej zasad 

mailto:xyz.kancelaria@gmail.com
http://www.eee.pl/


rynkowych) pożyczek pieniężnych swojemu przyjacielowi, w kwotach odpowiednio: 

1000 zł, 6000 zł, 1000 zł, 3000 zł. W przypadku trzech pożyczek posłużył się tożsamą 

treścią umowy pożyczki, wekslem in blanco oraz deklaracją wekslową częściowo in 

blanco. Do ostatniej pożyczki wykorzystał inną treść umowy pożyczki bez wpisanej 

kwoty i zasad udzielania pożyczki, weksla częściowo in blanco bez wpisanej kwoty 

oraz deklaracji wekslowej częściowo in blanco bez wpisanej kwoty zobowiązania 

wekslowego. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania 

zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może 

stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

28. Radca prawny rozpowszechnił na Facebooku post, a na otwartej internetowej grupie 

dyskusyjnej komunikat o następującej treści: „Kto zna firmę X? Zbieram informacje na 

jej temat w związku z prowadzoną przeze mnie sprawą sądową o sfuszerowanie 

wykonania przebudowy budynku mieszkalnego. Jeśli ktoś coś o nich wie lub o 

wykonanych przez nich robotach budowlanych, lub wytoczonych im sprawach 

sądowych – i może się podzielić – będę wdzięczny za wszelkie informacje. 

Pozdrawiam”. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad 

wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy 

prawnego może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego?  

 

29. Radca prawny ustalił w pisemnej umowie z klientem zakres świadczonych usług 

(zastępstwo procesowe w I i II instancji w sprawie o zapłatę należności pieniężnej) oraz 

wysokość wynagrodzenia w kwocie 14 400 zł + VAT. Wynagrodzenie miało być płatne 

w dwóch równych ratach: pierwsza po wniesieniu pozwu, a druga po prawomocnym 

zakończeniu sprawy. Radca prawny wystawił fakturę  na kwotę pierwszej raty, którą 

klient zapłacił przelewem oraz przyjął w gotówce kwotę drugiej raty bez wystawienia 

faktury. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania 

zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może 

stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego?  

 

30. Radca prawny prowadził jako pełnomocnik procesowy sprawę klienta z zakresu prawa 

pracy. Po pewnym czasie klient wypowiedział radcy prawnemu zlecenie i 

pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy. Treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu 

zlecenia i pełnomocnictwa dotarła do radcy prawnego w dniu, w którym wyznaczona 

była rozprawa, na której miał reprezentować klienta. Radca prawny udał się do sądu i 

po ustaleniu, że nikt poza nim na rozprawę się nie stawił, wszedł na salę sądową i wziął 

udział w rozprawie. Kiedy sędzia zamknął już rozprawę, radca prawny spotkał na 

korytarzu sądu spóźnionego klienta. Kiedy klient zgłosił pretensje do zachowania radcy 

prawnego, ten oświadczył, że prowadził jego sprawy bez zlecenia ze względu na jego 

interes i dobro, gdyż na rozprawie doszło do przeprowadzenia ważnych dowodów. 

Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i 

etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić 

podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego?  

 

31. Radca prawny wszczął postępowanie sądowe, w ramach którego dochodzi 

wynagrodzenia za świadczenie usług zastępstwa procesowego od byłego klienta. W 

celu wykazania roszczenia załączył do pozwu załącznik do umowy z klientem 

określający zakres usług i wysokość wynagrodzenia, sądowe wezwania na rozprawę w 

charakterze pełnomocnika klienta, pisma zawiadamiające pełnomocnika o doręczeniu 

pism procesowych i wyroków sądowych w sprawie. Ponieważ klient kwestionuje fakt 



należytego wykonania usługi (w tym uczestnictwo we wszystkich rozprawach, brak 

aktywności) radca prawny zgłosił wniosek dowodowy o zobowiązanie sądów I i II 

instancji prowadzących sprawę do wydania protokołów z rozpraw. Proszę ocenić 

zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej 

radcy prawnego. 

 

32. Radca prawny prowadzący sprawę klienta otrzymał od klienta pismo pełnomocnika 

procesowego strony przeciwnej zawierające propozycje ugodowe, które powstały w 

czasie prowadzenia negocjacji ugodowych klienta ze stroną przeciwną i jej 

pełnomocnikiem procesowym, ale bez udziału radcy prawnego. Radca prawny zamierza 

w piśmie procesowym przedstawić to pismo jako dowód w sprawie. Proszę ocenić 

zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej 

radcy prawnego. 

 

33. Radca prawny świadczył pomoc prawną na rzecz klienta w ramach współpracy z 

kancelarią radcy prawnego obsługującą tego klienta. Po zakończeniu współpracy z 

kancelarią zamierza przesłać do tego klienta pismo zawierające informacje o 

wykonywaniu zawodu (przedmiot i zakres świadczonych usług, opis kompetencji i 

doświadczeń zawodowych, referencje uzyskane od swoich klientów) z prośbą o 

ewentualny kontakt w przypadku zainteresowania  nawiązaniem z nim współpracy  

celem przedstawienia oferty takiej współpracy. Jeżeli klient skontaktuje się, radca 

prawny zamierza złożyć ofertę zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej. Proszę 

ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki 

zawodowej radcy prawnego. 

 

34. Firma specjalizująca się w opracowywaniu ofert i poszukiwaniu klientów przygotowała 

na zlecenie radcy prawnego oferty współpracy w ramach prowadzonej przez niego 

kancelarii – świadczenia usług pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych 

adresowane do potencjalnych klientów, zarówno zamawiających, jak i wykonawców w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

W ofertach zawarła m.in. informację, że „dewizą działania Kancelarii jest zasada 

pełnego usatysfakcjonowania Klienta”, która znajduje swój wyraz we wzorze umowy z 

klientem, stanowiącym załącznik do ofert. Ponadto oferty zawierają stwierdzenie, że 

„dzięki doskonałym wynikom pracy, Kancelaria jest w stanie w sposób profesjonalny 

świadczyć pomoc prawną w projektach Klienta”. Wskazana firma zamierza wysłać na 

zlecenie radcy prawnego przygotowane oferty na adresy instytucji (w przypadku 

zamawiających) oraz na adresy wskazane jako adresy prowadzenia działalności 

gospodarczej (w przypadku wykonawców) pocztą tradycyjną, faksem oraz pocztą 

elektroniczną. Proszę ocenić wskazaną treść ofert oraz planowane formy ich przesłania 

potencjalnym klientom w świetle przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Proszę 

wyjaśnić, czy dla oceny stanu faktycznego ma znaczenie, że oferty przygotowała i 

będzie wysyłała firma specjalizująca się w opracowywaniu ofert i poszukiwaniu 

klientów, a nie radca prawny, który potencjalnie świadczyć będzie pomoc prawną.  

 

35. Wspólnicy spółki radcowskiej zamierzają zakupić w imieniu i na rzecz spółki 

samochody jednej marki i dwóch typów. Większe dla wspólników i mniejsze dla 

pozostałego personelu. Samochody mają być wykorzystywane w związku z 

działalnością spółki, w tym będą również parkowane na parkingach spółki, sądów, 



urzędów. Ponieważ spółka posiada system identyfikacji wizualnej, samochody będą 

posiadać identyczne kolory, będą oznakowane znakiem towarowym spółki  

i hasłem wyrażającym jej misję „Tworzymy bezpieczeństwo”. Na karoserii znajdą się 

również dane kontaktowe spółki – adres internetowy i numer telefonu. Okresowo na 

karoserii będą umieszczane informacje o własnych wydarzeniach organizowanych 

przez spółkę i wydarzeniach organizowanych przez podmioty trzecie,  objętych przez 

spółkę patronatem merytorycznym. Proszę ocenić treść i sposób prowadzenia opisanej 

wyżej komunikacji spółki z otoczeniem w świetle przepisów Kodeksu Etyki Radcy 

Prawnego. Jakie znaczenie może mieć okoliczność, że spółka będzie rozpowszechniać 

komunikaty o wydarzeniach organizowanych przez podmioty trzecie? 

 

36. Radca prawny, który nie podjął wykonywania zawodu, jest aktywnym użytkownikiem 

mediów społecznościowych. Ma swoje profile na Facebooku, LinkedIn, YouTube, 

TikToku. W swoich wpisach, postach, komentarzach odnosi się do zdarzeń nie tylko ze 

swojego życia prywatnego, ale związanych z wydarzeniami publicznymi. Dużo uwagi 

poświęca na komentowanie spraw prawnych, w szczególności związanych z 

ustawodawstwem, działalnością wymiaru sprawiedliwości lub spraw budzących 

publiczne, lub społeczne zainteresowanie. Zamieszczając wpisy, posty oraz komentarze 

używa tytułu radca prawny. Proszę ocenić postępowanie radcy prawnego z punktu 

widzenia zasad etyki zawodowej. 

 

37. W spółce radcowskiej działającej wyłącznie w obszarze prawa nowych technologii 

(tzw. kancelarii butikowej) częstą praktyką jest powoływanie zespołów radców 

prawnych, których zadaniem jest w szczególności wspólna praca nad nietypową lub 

skomplikowaną sprawą klienta. Często wydają one opinie prawne lub zajmują 

stanowiska w tych sprawach. Proszę ocenić czy wydawanie łącznych (wspólnych) 

opinii lub stanowisk prawnych przez kilku radców prawnych narusza zasadę 

niezależności i samodzielności wykonywania zawodu radcy prawnego? Jaki wpływ 

może mieć na to okoliczność, że treść opinii lub stanowiska jest uzgadniania między 

członkami zespołu? Czy i co może się zmienić w takiej ocenie. jeżeli członkami zespołu 

są radcowie prawni świadczący pomoc prawną na rzecz tego samego klienta, ale 

wykonujący zawód w różnych spółkach (tzw. panel kancelarii)? 

 

38. Aplikant radcowski posługuje się jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do 

CEIDG w związku z prowadzeniem przez siebie w czasie trwania aplikacji działalności 

prawniczej wizytówkami, w treści których zawarte jest m.in. określenie „Aplikant 

Radcowski” – po wskazaniu jego imienia i nazwiska, zaś obok umieszczono logo jego 

przedsiębiorstwa i logo KIRP. Czy treść takiej wizytówki oraz postępowanie aplikanta 

radcowskiego jest zgodna z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego? 

 

39. Radca prawny uprawiający aktywnie sport (kolarstwo) zamierza to wykorzystać dla 

celów komunikacji marketingowej w związku ze swoim uczestnictwem w treningach, 

zawodach lub innych wydarzeniach sportowych. Na swoim stroju kolarskim (koszulce 

i spodenkach) chce umieścić: 1) logotyp kancelarii; 2) logotyp KIRP; 3) adresy www 

strony internetowej kancelarii oraz prowadzonych przez niego blogów. Czy używanie 

takiego stroju kolarskiego w sposób określony powyżej narusza zasady etyki 

zawodowej? 



 

40. Radca prawny jest zatrudniony w ramach stosunku pracy w spółdzielni mieszkaniowej 

na stanowisku radca prawny. Rada nadzorcza spółdzielni podjęła uchwałę, że w ramach 

świadczeń na rzecz członków spółdzielni mają oni prawo do nieodpłatnej pomocy 

prawnej zapewnianej przez tegoż radcę prawnego na ustalonych dwugodzinnych 

dyżurach pełnionych dwa razy w miesiącu. Rada nadzorcza zobowiązała Zarząd 

spółdzielni do realizacji uchwały. Na pierwszy dyżur zapisało się duża liczba członków, 

w tym ich grupa pozostająca w sporze ze spółdzielnią o zapłatę zaległych opłat, a także 

dwóch członków rady nadzorczej kwestionujących uchwałę walnego zgromadzenia 

spółdzielni oraz zamierzających napisać zawiadomienie o możliwości popełnienia 

przez zarząd spółdzielni przestępstwa. Poszczególni członkowie spółdzielni i ich grupy 

zamierzają prosić radcę prawnego o konsultacje w tym zakresie. Jak w świetle Kodeksu 

Etyki Radcy Prawnego powinien się zachować w opisanym powyżej przypadku radca 

prawny? 

 

41. Radca prawny jest zatrudniony w Komisji Nadzoru Finansowego i świadczy pomoc 

prawną na rzecz tego klienta w obszarze sektora bankowego. Zajmuje się m.in. 

problematyką tzw. kredytów frankowych. Z uwagi na wysokie kwalifikacje zawodowe 

otrzymał propozycję podjęcia się funkcji mediatora Centrum Mediacji przy Komisji 

Nadzoru Finansowego w sprawach dotyczących roszczeń powstałych w związku z 

zawarciem umów o kredyt waloryzowany kursem CHF. Proszę ocenić czy radca prawny 

może bez przeszkód pełnić funkcję mediatora w opisanym stanie faktycznym? 

 

42. Radca prawny uzgodnił z klientem, że będzie świadczył na jego rzecz pomoc prawną 

pro bono. Ustalił także z klientem, że w przypadku wygrania sprawy klient może mu 

zapłacić zasądzone na rzecz klienta od przeciwnika procesowego koszty zastępstwa 

procesowego, o ile zostaną zapłacone lub wyegzekwowane od przeciwnika 

procesowego. Po złożeniu pozwu sąd wyodrębnił część sprawy do osobnego 

postępowania. Pierwsza z wyodrębnionych spraw zakończyła się wygraną klienta, który 

był zadowolony i deklarował, że dobrowolnie zapłaci koszty zastępstwa procesowego 

zgodnie z ustaleniami. Ostatecznie ich nie zapłacił mimo otrzymania całości kosztów 

zastępstwa procesowego od przeciwnika procesowego. Radca prawny poczuł się 

oszukany, co spowodowało wypowiedzenie wówczas zlecenia i pełnomocnictwa 

procesowe do prowadzenia drugiej z wyodrębnionych spraw z powodu utraty zaufania 

do klienta. Proszę ocenić postępowanie radcy prawnego z punktu widzenia zasad etyki 

zawodowej. 

 

43. Radca prawny otrzymał pełnomocnictwo do samodzielnego reprezentowania klienta w 

postępowaniu cywilnym w sprawie o zapłatę przeciwko adwokatowi. Przedmiotem 

sprawy było żądanie zwrotu udzielonej przez klienta adwokatowi prywatnej pożyczki 

na cele związane z wykonywaniem przez niego zawodu wraz z odsetkami. Radca 

prawny współpracował w przeszłości z tym adwokatem wspólnie reprezentując klienta 

w negocjacjach z kontrahentem. Czy i jakie obowiązki – zgodnie z Kodeksem Etyki 

Radcy Prawnego – ma radca prawny przy przyjmowaniu takiego zlecenia i 

pełnomocnictwa w przedstawionym stanie faktycznym ? 

 



44. Radca prawny otrzymał zlecenie i pełnomocnictwo do prowadzenia w imieniu 

pozwanego (byłego dyrektora teatru) sprawy o naruszenie dóbr osobistych. Powodem 

w sprawie jest były pracownik teatru, który uważa, że pozwany naruszył jego dobra 

osobiste w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Radca prawny w przeszłości 

świadczył pomoc prawną na rzecz teatru w charakterze pełnomocnika procesowego i 

doradcy, również w sprawach i sporach pracowniczych lub cywilnych. Co zgodnie z 

Kodeksem Etyki Radcy Prawnego powinien zrobić radca prawny przy przyjmowaniu 

takiego zlecenia i pełnomocnictwa?  

 

45. Radca prawny związany jest umową zlecenia z gminą, na mocy której świadczy jej stałą 

obsługę prawną. Gmina posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością, która zajmuje się usługami komunalnymi. Spółka ta 

zaproponowała radcy prawnemu – w związku z pozytywną rekomendacją wójta gminy 

– zawarcie umowy o stałą obsługę prawną spółki. Spółka ma wiedzę o tym, że radca 

prawny świadczy stałą obsługę prawną na rzecz gminy i jednocześnie wyraziła zgodę 

na wyłączenie z zakresu obsługi prawnej spółki spraw dotyczących gminy. Proszę 

ocenić czy dopuszczalne jest zawarcie umowy przez radcę prawnego ze wskazaną 

spółką. Proszę wskazać, jakie ograniczenia w stosunku do radcy prawnego wynikają z 

przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w przypadku uznania, że zawarcie umowy 

jest dopuszczalne. 

 

46. Kancelaria radców prawnych, prowadzona w formie spółki partnerskiej dysponuje 

lokalem usługowym o powierzchni 200 m2. Z uwagi na ograniczenie liczby 

pracowników ponad połowa powierzchni lokalu jest niewykorzystana. Partnerzy podjęli 

decyzję o wynajęciu pozostałej części lokalu przedsiębiorcom zewnętrznym, 

dopuszczając możliwość korzystania także z infrastruktury informatycznej spółki, 

znajdującej się w lokalu. W tym celu rozszerzyli zakres działalności spółki o działalność 

polegającą na wynajmie powierzchni biurowych. Następnie spółka zawarła dwie 

umowy najmu z przedsiębiorcami działającymi w branży kurierskiej. Proszę ocenić czy 

wskazane postępowanie radców prawnych, którzy są partnerami spółki, było zgodne z 

zasadami wynikającymi z Kodeksu Etyki Radców Prawnych.  

 

47. Radca prawny prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorcy X zajmującego się 

budową i komercyjną eksploatacją (wynajmem lokali) centrów handlowych. W ramach 

czynności zawodowych dowiedział się, że klient ten zakupił nieruchomość pod budowę 

centrum handlowego, która ma ruszyć po uzyskaniu pozwolenia na budowę. W 

rozmowie z innym ze swoich stale obsługiwanych klientów przedsiębiorcą B, który 

prowadzi sieć dystrybucyjną artykułów szybko zbywalnych, wspomniał o planach 

przedsiębiorcy X. Na podstawie tej informacji przedsiębiorca B planuje wynająć lokal 

w nowym centrum handlowym przedsiębiorcy X. Poprosił radcę prawnego o 

skontaktowanie go z właściwą osobą ze strony przedsiębiorcy X w celu zawarcia 

umowy najmu i przekazania warunków handlowych, na jakich bybył skłonny zawrzeć 

umowę. Wskaż jak powinien w takiej sytuacji postąpić radca prawny zgodnie z 

zasadami etyki zawodowej. 

 

48. Radca prawny jest pełnomocnikiem pokrzywdzonego w sprawie karnej. W trakcie 

postępowania został w tym postępowaniu przesłuchany w charakterze świadka. W 



czasie przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym odmówił on udzielenia 

odpowiedzi na wszystkie pytania z uwagi na obowiązującą radcę prawnego tajemnicę 

zawodową. Świadczenie pomocy prawnej rozpoczął przed przesłuchaniem go w 

charakterze świadka, a pełnomocnictwo do reprezentacji pokrzywdzonego złożył 

organowi prowadzącemu postępowanie przed tą czynnością. Proszę ocenić, czy radca 

prawny może kontynuować świadczenie pomocy prawnej w sytuacji opisanej powyżej?  

 

49. Małżonek radcy prawnego jest zatrudniony w charakterze pracownika merytorycznego 

w jednostce samorządu terytorialnego w biurze budżetu i finansów. Jednostka ta chce 

zlecić radcy prawnemu prowadzenie sprawy dotyczącej podatku od nieruchomości w 

imieniu tej jednostki. Proszę wskazać i uzasadnić, czy radca prawny powinien przyjąć 

to zlecenie? 

 

50. Radca prawny w ramach prowadzonej kancelarii radcy prawnego zawarł z klientami 

liczne umowy na prowadzenie postępowań sądowych. Radca prawny zmienił formę 

wykonywania zawodu z kancelarii radcy prawnego na umowę cywilnoprawną. Czy 

radca prawny może kontynuować prowadzenie spraw wszczętych i niezakończonych w 

czasie prowadzenia kancelarii, po jej zamknięciu? 

 

II. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU 

 

1. Radca prawny skierowała w imieniu swojej klientki do sądu pozew o ustalenie 

nieistnienia stosunku prawnego, chcąc uzyskać wykreślenie z księgi wieczystej 

hipoteki, która została spłacona, ale wierzyciel hipoteczny odmówił zgody na jej 

wykreślenie. Klientka radcy prawnego wskazała, że jej zdaniem powinno się skierować 

pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, a nie 

pozew o ustalenie. W odpowiedzi na pozew pozwany podniósł tożsamy zarzut i 

zakwestionował interes prawny do wytoczenia powództwa. Sąd zobowiązał radcę 

prawnego do sprecyzowania stanowiska, która wskazała, że podtrzymuje roszczenie i 

nie zamierza zmieniać powództwa. Sąd oddalił powództwo, wskazując, że w takiej 

sprawie jedynym właściwym rodzajem powództwa jest pozew o uzgodnienie treści 

księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Klientka radcy prawnego musiała 

uiścić kilkadziesiąt tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Proszę ocenić 

zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej 

radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

2. Radca prawny świadczy pomoc prawną na rzecz spółki kapitałowej zajmującej się 

dochodzeniem odszkodowań. Współpraca oparta jest o umowę cywilnoprawną. W 

ramach współpracy radca prawny reprezentuje klientów tej spółki przed sądami, w 

sprawach przeciwko ubezpieczycielom. Radca prawny nie zawiera żadnej umowy z 

osobą, którą reprezentuje (taką umowę zawiera spółka), nie ma on także kontaktu ze 

swoim mocodawcą. Obieg wszelkiej dokumentacji odbywa się za pośrednictwem 

wskazanej spółki, która informuje swojego klienta o całym przebiegu postępowania. 

Czy taki model współpracy jest dopuszczalny w świetle zasad wykonywania zawodu i 

etyki zawodowej radcy prawnego? 

 



3. Radca prawny prowadzi kancelarię, której głównym obszarem działalności jest 

prowadzenie spraw dotyczących roszczeń kredytobiorców związanych z umowami 

kredytu powiązanego z walutą franka szwajcarskiego. Radca prawny po uzyskaniu 

korzystnego wyroku w jednej ze spraw „frankowych”, wydanego przez sąd I instancji 

informuje o nim na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, 

wskazując dane sędziego wydającego wyrok, sygnaturę sprawy, dane pozwanego banku 

oraz dane swojego klienta, a także szczegóły rozstrzygnięcia. Proszę ocenić zachowanie 

radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy 

prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

4. Radca prawny z Zielonej Góry reprezentował swojego klienta w sprawie, która toczyła 

się przed sądem w Warszawie. Przeciwnik reprezentowany był przez radcę prawnego z 

Warszawy. W sprawie wyznaczono rozprawę, bez możliwości przeprowadzenia jej w 

formule zdalnej. Radca prawny z Zielonej Góry udał się na rozprawę, po czym 

dowiedział się, że tydzień wcześniej radca prawny z Warszawy powiadomił wyłącznie 

sąd o swojej chorobie i złożył wniosek o odroczenie rozprawy. Wniosek został 

uwzględniony na rozprawie. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego z Warszawy w 

świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy 

zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę odpowiedzialności 

dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

5. Prowadząc sprawę klienta mającego siedzibę w Warszawie, radca prawny uzgodnił z 

nim w pisemnej umowie, że za całość usługi klient zapłaci kwotę 5000 zł brutto, bez 

wskazania, co obejmuje usługa. Sprawa była prowadzona w Gdańsku. Udając się na 

rozprawę dzień wcześniej pociągiem z Warszawy do Gdańska, radca prawny wykupił 

bilet w przedziale 1 klasy i zarezerwował pokój w hotelu pięciogwiazdkowym z kolacją 

i śniadaniem. W trakcie podróży skontaktował się z klientem celem omówienia zakresu 

pytań, które miały być zadane na rozprawie. Rozmowa odbyła się w przedziale, w 

którym przebywali inni podróżni. Następnie powtórnie rozmawiał z klientem 

wieczorem w hotelowym barze. Wracając do Warszawy, także podróżował pociągiem 

1 klasy. Po zakończeniu usługi radca prawny wystawił fakturę za usługę na kwotę 5000 

zł oraz dodatkowo fakturę za przejazdy pociągiem i pobyt w hotelu. Proszę ocenić 

zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej 

radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

6. Radca prawny stawił się na rozprawę w sądzie bez togi. Na pytanie przewodniczącego 

składu, dlaczego nie ma togi, odpowiedział, że z powodu choroby nie może dźwigać 

ciężarów i dlatego nie wziął ze sobą togi. Radca prawny w trakcie rozprawy 

protokołowanej pisemnie przy czynności przesłuchania biegłego przerywał mu w 

trakcie jego zeznań, podważał wypowiedzi biegłego, przerywał wypowiedzi sądu i 

pełnomocnika strony przeciwnej. Kilkukrotne upomnienia przez sąd, każdorazowo 

wpisywane do protokołu, nie wpłynęły na zachowanie radcy prawnego. Sąd ukarał 

radcę prawnego karą porządkową grzywny w wysokości 500 złotych. Sąd przerwał 

rozprawę i wyznaczył nowy termin, uzasadniając to zachowaniem radcy prawnego, 

zdenerwowaniem świadka oraz koniecznością nagrywania kolejnej rozprawy, gdyż – 

jak stwierdził sąd – protokół pisemny nie odzwierciedla zachowania radcy prawnego. 

Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i 

etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić 



podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? Czy radca prawny może 

uczestniczyć podczas rozprawy bez togi? Jak powinien zachować się radca prawny, 

który nie zabrał togi na rozprawę? 

 

7. Aplikantka radcowska w trackie odbywania aplikacji pracowała zarobkowo, 

zarządzając nieruchomościami jako przedsiębiorca na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej. Dodatkowo była zatrudniona jako modelka w agencji 

reklamowej. Po wpisie na listę radców prawnych i złożeniu ślubowania chciałaby 

wykonywać zawód radcy prawnego w formie kancelarii radcy prawnego. Jednocześnie 

nadal chce zarządzać nieruchomościami oraz być modelką. Czy w świetle zasad 

wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego będzie to możliwe? 

 

8. Radca prawna złożyła w imieniu swojej mandantki wniosek o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego alimentów zasądzonych na rzecz małoletnich dzieci od ojca dzieci. 

Komornik sądowy po wszczęciu postępowania zawiadomił ojca dzieci o wszczęciu 

przeciwko niemu egzekucji, powiadamiając jednocześnie o tym zakład pracy, w którym 

pracuje. W załączonym zawiadomieniu o zajęciu wynagrodzenia za pracę komornik 

sądowy podał wyliczenia zaległości. Ojciec dzieci, jak się okazało, ze swojego 

zobowiązania wywiązywał się terminowo, dokonując stosownych płatności przelewem 

na rachunek bankowy mandantki radcy prawnego i nie miał żadnych zaległości. 

Komornik sądowy wezwał wierzyciela do ustosunkowania się do twierdzeń dłużnika. 

W odpowiedzi na pismo komornika, radca prawny, po otrzymaniu od swojej 

mocodawczyni informacji o dokonanych przez zobowiązanego bezpośrednich wpłatach 

dotyczących alimentów, złożyła wniosek o umorzenie egzekucji i wyjaśniła, że 

informację o zadłużeniu ojca wraz z danymi otrzymała od swojej klientki. Podkreśliła, 

że strony pozostają ze sobą w konflikcie, a ich wzajemne relacje nacechowane są bardzo 

negatywnymi emocjami. Radca prawny podała, że składając wniosek o wszczęcie 

egzekucji, działała w ramach zlecenia udzielonego jej przez swoją mandantkę. Proszę 

ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki 

zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

9. Radca prawny na spotkaniu w kancelarii z prokurentem spółki z o.o. po analizie sprawy i 

uzgodnieniu warunków przygotował umowę o świadczenie usług pomocy prawnej na rzecz 

spółki celem dochodzenia roszczenia z tytułu sprzedaży towarów i usług. Radca prawny 

podpisał umowę i przygotował także pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy. 

Upoważniony do reprezentacji spółki jest tylko prezes zarządu. Prokurent przekazał część 

dokumentów związanych ze sprawą w formie kopii, a część w formie oryginałów. Po 

dwóch dniach na adres mailowy kancelarii spółka przesłała skany pozostałych 

dokumentów, umowy oraz pełnomocnictwa podpisane przez prezesa zarządu spółki. Radca 

prawny składając pozew do sądu, opatrzył pełnomocnictwo oraz wszystkie dokumenty 

pieczątką o treści „Za zgodność z oryginałem” oraz datą. Proszę ocenić zachowanie radcy 

prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. 

Oceń czy radca prawny prawidłowo zawarł umowę ze spółką i czy przy składaniu pozwu 

prawidłowo poświadczył kopie dokumentów za zgodność z oryginałem. 

 

10. Do kancelarii radcy prawnego, na którego stronie internetowej widnieje informacja, że 

prowadzi sprawy cywilne i rodzinne przyszły dwie starsze osoby (rodzeństwo). Jak 

przekazali radcy prawnemu, odziedziczyli po dziadkach udziały w dwóch kamienicach. 

Według ich wiedzy dziadkowie mieli czwórkę dzieci, w tym ich mamę. Po dziadkach nie 



było prowadzone postępowanie spadkowe. Rodzeństwo chce zapisać swoje udziały w 

kamienicach córce jednego z nich, aby uzyskać od niej w zamian zobowiązanie do opieki i 

pomocy, gdyż mają bardzo małe emerytury. Radca prawna zorientowała się na podstawie 

rozmowy, że prowadzenie sprawy będzie bardzo skomplikowane i czasochłonne, a osoby 

te nie posiadają wystarczających środków na wynagrodzenie za świadczenie pomocy 

prawnej. Radca prawny odmówiła świadczenia pomocy prawnej, nie informując 

rodzeństwa o dalszych krokach koniecznych do podjęcia w sprawie. Proszę ocenić 

zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej 

radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

11.  Radca prawny działając jako pełnomocnik w sprawie rodzinnej dotyczącej sprawowania 

opieki nad dziećmi, użył w treści środka odwoławczego następujących słów: „Zachowanie 

sądu jest stronnicze. Sąd zaciekle broni praw pozwanego, łamiąc przy tym wszelkie prawa 

powódki” oraz „Zdaniem powódki przebieg rozprawy z dnia 16 listopada 2022 r. został z 

góry ułożony przez sąd wespół z biegłą”. Radca prawny w złożonych wyjaśnieniach przed 

rzecznikiem dyscyplinarnym podał, że słowa użyte w treści środka odwoławczego były 

zgodne z wolą mocodawcy. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad 

wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy 

prawnego może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

12. Radca prawny świadcząc pomoc prawną, miał złożyć do akt sprawy treść umowy 

handlowej. Klient przekazując oryginał umowy, wskazał radcy prawnemu, aby na 

wykonanej kopii umowy, która miała zostać przekazana do sądu, zaciemnić określone 

fragmenty ze względu na tajemnice przedsiębiorstwa oraz dane osobowe tam zawarte. 

Radca prawny wykonał kserokopię umowy oraz zaciemnił wskazane fragmenty. Następnie 

poświadczył kserokopię umowy za zgodność z oryginałem, opatrzył datą i przesłał do sądu.  

Czy działanie radcy prawnego było prawidłowe? 

 

13. Radca prawny podjął się obrony klienta oskarżonego o wyłudzenie kwoty 250 000 zł z 

Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Klient miał dopuścić się oszustwa poprzez sfałszowanie 

umowy o subwencję finansową oraz załączników do niej. Klient wskazał podczas rozmowy 

na dwóch świadków, którzy mieliby zeznawać w sprawie, gdyż posiadają wiedzę, która w 

ocenie  klienta wykaże jego niewinność. Radca prawny po otrzymaniu danych świadków 

zadzwonił do nich i umówił się z nimi na spotkanie w kancelarii. W trakcie spotkania radca 

prawny wypytywał świadków co wiedzą w sprawie, pokazywał dokumenty otrzymane od 

klienta i projekty pism procesowych w sprawie sporządzonych przez siebie oraz omawiał 

z nimi ich treść. Następnie powołał te osoby jako świadków obrony w sprawie. Czy radca 

prawny postąpił prawidłowo, spotykając się ze świadkami i rozmawiając z nimi o sprawie? 

 

14. Radca prawny zawarł z klientem – osobą fizyczną umowę o pomoc prawną w sprawie 

o podział majątku, w której zastrzegł kary umowne w kwocie: 

a) 200 000 zł w przypadku – wypowiedzenia przez klienta umowy bez ważnych 

powodów oraz zawarcia z innym uczestnikiem postępowania jakichkolwiek umów 

lub porozumień majątkowych, lub pozamajątkowych, zaspokajających klienta bez 

udziału radcy prawnego oraz na wypadek, gdyby w wyniku poprawy stosunków 

między klientem i innym uczestnikiem postępowania doszło do konieczności 

przerwania lub całkowitego zaprzestania podjętych przez radcę prawnego działań w 

wykonaniu zawartej z klientem umowy, 



b) 15 000 zł w przypadku – braku natychmiastowego zawiadomienia radcy prawnego 

przez klienta o okolicznościach opisanych w pkt 1 powyżej lub na wypadek ich 

ukrycia 

oraz zobowiązał klienta do wystawienia weksla in blanco zabezpieczającego zapłatę kar 

umownych z upoważnieniem do wypełnienia go przez radcę prawnego zgodnie z ww. 

ustaleniami. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania 

zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może 

stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego?  

 

15. Szpital publiczny zlecił radcy prawnemu sprawdzenie pod względem prawnym projektu 

umowy sporządzonego przez kontrahenta wraz z ewentualnym przygotowaniem nowej 

wersji projektu ze zmianami zaproponowanymi przez radcę prawnego. Radca prawny 

wykonał to zlecenie. W wyniku negocjacji prowadzonych przez innego pracownika 

szpitala doszło do zawarcia umowy z kontrahentem, w tym uwzględnienia większości 

zaproponowanych przez radcę prawnego zmian. Po zawarciu umowy okazało się, że 

głównym udziałowcem i członkiem zarządu kontrahenta jest żona radcy prawnego, 

pozostająca z nim w małżeńskiej wspólności ustawowej. Proszę ocenić zachowanie 

radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy 

prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego?  

 

16. Sekretarka połączyła radcę prawnego z osobą, która chce się umówić na rozmowę w 

celu ewentualnego skorzystania z porady prawnej w sprawie jej małoletniego syna. 

Podczas rozmowy w kancelarii osoba ta przyszła z synem, przynosząc dokumenty 

sprawy. Rozmowa dotyczyła tylko ogólnego poinformowania o zasadach świadczenia 

pomocy prawnej i kształtowania wynagrodzenia oraz badania konfliktu interesów (w 

tym celu poproszono o podanie imienia i nazwiska potencjalnego klienta). Po 

zakończeniu rozmowy ustalono, że osoba ta zastanowi się, czy akceptuje przedstawione 

przez radcę prawnego warunki współpracy i odezwie się w kwestii decyzji co do 

udzielenia zlecenia. 

1) Czy przekazane potencjalnemu klientowi podczas rozmowy informacje były objęte 

tajemnicą zawodową, a jeżeli tak, to co ona obejmowała? 

2) Gdyby doszło do udzielenia zlecania – to w czyim interesie w tym przypadku 

byłaby chroniona tajemnica zawodowa (kto jest klientem)? 

 

17. Przyjmując zlecenie prowadzenia sprawy sądowej, radca prawny ustalił sposób 

komunikacji z klientem –wyłącznie spotkania osobiste w kancelarii umawiane 

telefonicznie. Podczas świadczenia pomocy prawnej okazało się, że radca prawny 

otrzymał pocztą elektroniczną z nieznanego adresu wiadomości mailowe dotyczące 

szczegółów sprawy, wskazujące na jej dobrą znajomość. Radca prawny podjął próby 

telefonicznego kontaktu z klientem celem umówienia osobistego spotkania w 

kancelarii.  Ostatecznie ze względu na ryzyko niedochowania terminu, radca prawny 

przesłał zwrotnie na adres tej poczty skan wezwania do zapłaty wpisu sądowego wraz  

z informacją o skutkach jej niewniesienia. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego 

w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy 

zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę odpowiedzialności 

dyscyplinarnej radcy prawnego. Czy radca prawny może komunikować się z klientem 

w inny sposób niż ustalony? Jakie są obowiązki radcy prawnego w przypadku 

elektronicznej komunikacji z klientem? 

 



18. Radca prawny zatrudnia sekretarkę, do której obowiązków należeć będzie obsługa 

recepcji, centralki telefonicznej i poczty z ogólnym adresem kancelarii, a także obsługa 

sekretaryjna wspólników, odbiór i wysyłanie poczty, wystawianie faktur. Czy 

sekretarce można powierzyć informacje objęte tajemnicą zawodową, a jeżeli tak, to jak 

to należycie zrobić i co trzeba wziąć pod uwagę? Jakie są obowiązki radcy prawnego w 

tym przypadku w zakresie ochrony i zabezpieczenia tajemnicy zawodowej przy 

współpracy z sekretarką? Co zmieni się w przypadku, gdy część tych czynności (np. 

odbiór i wysyłanie poczty) będzie wykonywał aplikant radcowski? 

 

19. Policja podejrzewa współpracującego z kancelarią radcy prawnego adwokata o 

popełnienie przestępstwa łapownictwa (korupcji). Zakłada w ramach zarządzonej przez 

sąd kontroli operacyjnej (niejawnych czynności operacyjno-rozpoznawczych) 

podsłuchy telefoniczne na jego telefonie komórkowym oraz na dwóch telefonach 

stacjonarnych kancelarii, na numery, z których ten adwokat w przeszłości sporadycznie 

korzystał. Policja uzyskała i zgromadziła w ten sposób informacje dotyczące treści 

rozmów prowadzonych z telefonów kancelarii. Po pewnym czasie adwokat 

poinformował radcę prawnego o podsłuchach telefonów kancelarii. Postępowanie karne 

wobec adwokata zostało ostatecznie umorzone ze względu na brak danych dostatecznie 

uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Czy w tym przypadku doszło 

do naruszenia tajemnicy zawodowej, a jeżeli tak, to czy odpowiadają za to radca 

prawny, czy adwokat? Co radca prawny powinien zrobić w takim przypadku po 

uzyskaniu informacji o założonym podsłuchu? 

 

20. Po włączeniu zasilania komputera radca prawny stwierdził, że ekran jest czarny, a co 

jakiś czas pojawia się komunikat, że po wpłacie 3000 zł na podany numer rachunku 

bankowego komputer zostanie odblokowany. Wezwany informatyk stwierdza 

zainstalowanie złośliwego oprogramowania, które miało dostęp do zawartości twardego 

dysku i zostało na niego ściągnięte poprzez otwarcie przez pracownika zatrudnianego 

przez radcę prawnego załącznika w poczcie elektronicznej. Przy pomocy 

kancelaryjnego informatyka i bez zapłaty żądanej kwoty wirusa udaje się usunąć. Co 

radca prawny powinien zrobić w przypadku zainstalowania wirusa na twardym dysku 

komputera w związku z obowiązkiem ochrony tajemnicy zawodowej? 

 

21. Na sądowym korytarzu pracownik zatrudniany przez radcę prawnego usłyszał głośną 

rozmowę przeciwnika procesowego tego radcy ze swoim pełnomocnikiem, dotyczącą 

faktów z prowadzonej sprawy. Po powrocie do biura pracownik powtórzył radcy 

prawnemu jej treść, a radca prawny wykorzystał to w piśmie procesowym, w tym 

zgłaszając wniosek o przesłuchanie osób wskazanych w trakcie tej rozmowy w 

charakterze świadków. Czy w opisanym stanie faktycznym doszło do ujawnienia 

tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego – pełnomocnika przeciwnika 

procesowego? Czy pracownik miał prawo do ujawnienia radcy prawnemu treści 

usłyszanej głośnej rozmowy? Czy wykorzystując informacje przekazane przez 

pracownika, radca prawny postąpił zgodnie z zasadami etyki zawodowej? 

  

22. W związku z toczącym się procesem o odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej 

radca prawny jako pełnomocnik powoda zwrócił się o prywatną opinię do lekarza 

specjalisty, która w jego ocenie może korzystnie wpłynąć na sytuację klienta. W celu 

jej wydania radca prawny przekazał lekarzowi specjaliście przedłożone przez klienta 

informacje i dokumenty, a klient został poddany badaniu lekarskiemu dla celów 

sporządzenia tej opinii. Opinia została sporządzona i przedstawiona klientowi, ale nie 



została wykorzystana w procesie z powodu wątpliwości co do jej korzystności dla 

klienta. Strona przeciwna dowiedziała się o fakcie sporządzenia opinii i wniosła o jej 

przedstawienie w procesie na żądanie sądu oraz o przesłuchanie lekarza specjalisty, 

który ją sporządził w charakterze świadka na fakty dotyczące zdrowia klienta. Proszę 

ocenić zachowanie radcy prawnego, zamawiającego opinię lekarską w świetle zasad 

wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy 

prawnego może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego?  

 

23. Radca prawny udostępnił dziennikarzowi sądowemu kopię pisma procesowego 

złożonego do akt sprawy rozpoznawanej w jawnym procesie, z zastrzeżeniem, że jego 

treść nie może zostać ujawniona publicznie. Pomimo to dziennikarz zacytował część  

treści pisma w artykule prasowym. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle 

zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy 

prawnego może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

Jak należy postępować z mediami, informując o prowadzonych sprawach klientów? 

 

24. W wywiadzie telewizyjnym radca prawny potwierdził informację o fakcie przyjęcia 

zlecenia i udzielenia pełnomocnictwa przez znanego aktora w głośnej publicznie 

sprawie oraz o złożeniu pozwu o naruszenie dóbr osobistych aktora. Proszę ocenić 

zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej 

radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego?  

 

25. Prokurator po przedstawieniu radcy prawnemu zarzutów o popełnienie przestępstwa 

poświadczenia nieprawdy w jednej z prowadzonych przez radcę prawnego spraw, 

nakazuje postanowieniem przeszukanie kancelarii radcy prawnego przez Policję w celu 

zatrzymania dokumentu poświadczającego nieprawdę. Policja po wejściu do kancelarii 

okazuje postanowienie prokuratora, legitymuje się oraz zaczyna zbierać, czytać i 

gromadzić wszystkie dostępne dokumenty, zgrywać wszystkie twarde dyski na 

komputerach – nie dokonując ich klasyfikacji. Czy w przedstawionym stanie 

faktycznym policja postępuje właściwie i jakie obowiązki w takim przypadku 

spoczywają na radcy prawnym? 

 

26. W sądzie toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości z zasobów gminy, 

o co wnosi żona byłego burmistrza tej gminy, pozostająca z nim we wspólności 

majątkowej małżeńskiej. Obecnie były burmistrz jest członkiem zarządu powiatu. 

Radca prawny obsługuje urząd gminy i reprezentuje gminę w tej sprawie. Jednocześnie 

prowadzi obsługę prawną starostwa powiatowego, które poprzednio zarządzało tą 

nieruchomością, gdy wchodziła do zasobu Skarbu Państwa. Radca prawny zamierza 

wykorzystać w interesie gminy mający istotne znaczenie w sprawie dokument 

dotyczący tej nieruchomości, znajdujący się w archiwum starostwa. O istnieniu i treści 

tego dokumentu radca prawny wie w związku z obsługą prawną starostwa. W obu 

urzędach były mąż wnioskodawczyni prowadzi/ł nadzór i odpowiada/ł za obsługę 

prawną. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania 

zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego może 

stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego?  

 

27. Radca prawny otrzymał zlecenie dotyczące planowanego zwolnienia dyscyplinarnego 

jednej z księgowych. Zgodnie z umową wynagrodzenie radcy prawnego jest płatne z 

góry. Radca prawny wystawił fakturę z następującym opisem usługi „Konsultacja i 



przygotowanie dokumentacji w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia pracownika działu 

księgowości”. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad 

wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy 

prawnego może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego?  

 

28. Biegły rewident prowadzący badanie ksiąg finansowych klienta radcy prawnego 

przesłał mu list podpisany przez klienta z prośbą o udzielenie informacji na temat 

toczących się spraw sądowych, w odniesieniu do których spółka zwróciła się o pomoc 

prawną do radcy prawnego – bezpośrednio biegłemu prowadzącemu badanie na 

podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. List zawierał 

także oświadczenie klienta o upoważnieniu do przekazania tych informacji oraz o 

zwolnieniu radcy prawnego w tym zakresie z obowiązku zachowania tajemnicy 

zawodowej. Proszę odpowiedzieć, jak w takiej sytuacji powinien zachować się radca 

prawny? Czy radca prawny może udzielić takiej informacji biegłemu rewidentowi na 

podstawie wskazanego wyżej przepisu ustawy? 

 

29. Radca prawny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Powiatowym Urzędzie 

Pracy (PUP). Umowa o pracę stanowi, że w zakresie jego czynności leży świadczenie 

pomocy prawnej na rzecz PUP. Poza obowiązkami wynikającymi z obsługi prawnej 

PUP radca prawny realizuje na podstawie poleceń pracodawcy zadania związane ze 

świadczeniem pomocy prawnej na rzecz powiatu jako jednostki samorządu 

terytorialnego. Obejmują one między innymi reprezentowanie przed sądami na 

podstawie udzielonego przez powiat pełnomocnictwa, opiniowanie umów i uchwał w 

ramach wynagrodzenia określonego umową o pracę. Proszę ocenić zachowanie radcy 

prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. 

Czy zachowanie radcy prawnego może stanowić podstawę odpowiedzialności 

dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

30. W kancelarii radcy prawnego prowadzona jest kontrola skarbowa. Kontrolerzy zażądali 

od radcy prawnego przedłożenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w trakcie kontroli 

dokumentów finansowych, przede wszystkim umów zawartych z klientami i faktur 

VAT wystawionych klientom. Jak powinien postąpić radca prawny zgodnie z zasadami 

wykonywania zawodu w przedstawionym stanie faktycznym? 

 

31. Sąd Rejonowy dopuścił w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków dowód z 

zeznań świadka radcy prawnego zważywszy na fakt, iż jeden ze składników majątku 

został darowany jednemu z małżonków. Radca prawny pozostawał przez wiele lat w 

przyjacielskich stosunkach z obojgiem małżonków, a nadto reprezentował jednego z 

nich jako obrońca w sprawie karno-skarbowej dotyczącej niezgłoszenia przedmiotowej 

darowizny. Oceń czy radca prawny może w tej sprawie zeznawać w charakterze 

świadka. 

 

32. W ramach kontroli operacyjnej służby niejawnie inwigilowały radcę prawnego poprzez 

podsłuch jego smartfona w czasie, gdy pełnił on funkcję obrońcy w trakcie 

prowadzonego postępowania przygotowawczego przeciwko jego klientowi – 

przedsiębiorcy,  podejrzewanego o korupcję. W akcie oskarżenia skierowanym do Sądu 

Okręgowego przeciwko klientowi prokurator wniósł o dopuszczenie jako dowodu 



nagrania rozmowy telefonicznej pomiędzy obrońcą a klientem, podczas której obrońca 

ocenia postępowanie klienta, stanowiące czyn objęty aktem oskarżenia. Oceń 

zachowanie radcy prawnego i wskaż, co powinien zrobić jako obrońca w reakcji na 

wniosek dowodowy prokuratora.  

 

33. Funkcjonariusze policji dokonali przeszukania w kancelarii radcy prawnego na 

podstawie okazania legitymacji służbowej. Przeszukanie dotyczyło sprawy karnej, w 

której radca prawny reprezentował klienta. Radca prawny odmówił dobrowolnego 

wydania dokumentów, powołując się na tajemnicę obrończą. Mimo to Policja 

przeprowadziła przeszukanie, podczas którego funkcjonariusze zapoznali się ze 

znajdującymi się w kancelarii dokumentami spraw prowadzonych przez radcę 

prawnego na rzecz tego klienta. Zatrzymano akta wszystkich spraw karnych i cywilnych 

prowadzonych przez radcę prawnego na rzecz tego klienta. Wskaż, co powinien zrobić 

radca prawny w związku z prowadzeniem opisanego wyżej przeszukania. Jakie żądania 

i wnioski powinien zgłosić Policji w trakcie tak prowadzonego przeszukania?  

 

34. Zakład ubezpieczeń nałożył na klienta obowiązek wyczerpującego informowania  

o okolicznościach związanych z wyrządzeniem szkody oraz o przebiegu i wyniku 

sprawy odszkodowawczej wynikłej ze zdarzenia, które jest podstawą 

odpowiedzialności ubezpieczeniowej tego zakładu. Klient udzielił jednocześnie 

zakładowi ubezpieczeń upoważnienia do żądania w jego imieniu informacji od 

pełnomocnika procesowego prowadzącego przedmiotową sprawę . Klient udzielając 

radcy prawnemu zlecenia i pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy odszkodowawczej, 

upoważnił go również do przekazywania zakładowi ubezpieczeń w jego imieniu 

informacji o powyższych okolicznościach oraz o przebiegu i wyniku sprawy. Jak 

powinien postąpić radca prawny będący pełnomocnikiem procesowym klienta w 

przedmiocie realizacji udzielonego przez klienta upoważnienia na rzecz zakładu 

ubezpieczeń do zasięgania informacji od radcy prawnego? Jak powinien postąpić radca 

prawny będący pełnomocnikiem procesowym klienta w przedmiocie realizacji 

udzielonego mu przez klienta upoważnienia do przekazywania informacji na rzecz 

zakładu ubezpieczeń? 

 

35. Radca prawny w trakcie zatrudnienia w jednostce budżetowej: 

a) brał udział w sprawie na określonym etapie postępowania sądowego, np. 

sporządził pozew, skargę kasacyjną lub apelację, a następnie w związku z 

zakończeniem stosunku pracy sprawę kontynuował inny radca prawny; 

b) nie uczestniczył w uzyskaniu prawomocnego orzeczenia, a jedynie skutecznie 

przeprowadził postępowanie egzekucyjne, przy czym finalne ściągnięcie 

kosztów nastąpiło po ustaniu stosunku pracy. 

Czy w przedstawionym stanie faktycznym radca prawny jest uprawniony do uzyskania 

proporcjonalnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu świadczenia pomocy prawnej, 

o którym mowa w art. 22 (4) ust. 2 ustawy o radcach prawnych? 

 

36. Radca prawny posiadający również uprawnienia zawodowe doradcy podatkowego, 

wykonuje zawód w spółce prawniczej wielodyscyplinarnej z udziałem innych radców 

prawnych i doradców podatkowych. W związku ze świadczeniem pomocy prawnej, 

której częścią jest także doradztwo podatkowe, używa tytułu „Radca prawny – Doradca 



podatkowy”. Oceń zachowanie radcy prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu. 

Czy okoliczność, że radca prawny wykonywałby zawód radcy prawnego w kancelarii 

doradztwa podatkowego, miałby wpływ na taką ocenę? 

 

37. Radca prawny prowadzący kancelarię radcy prawnego z powodu utraty kluczowych 

klientów zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej i zarejestrował się w 

Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Nie zgłosił do okręgowej izby 

radców prawnych informacji o niewykonywaniu zawodu. W czasie, gdy aktywnie 

wykonywał zawód, został ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu w kilku sprawach, 

które są w toku. Czy radca prawny może kontynuować prowadzenie będących w toku 

spraw, gdzie został ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu, w sytuacji, gdy faktycznie 

zaprzestał wykonywania zawodu w jakiejkolwiek formie? Czy może z powyższego 

powodu wnosić o zwolnienie go z funkcji pełnomocnika z urzędu?  

 

38. Radca prawny ma swoją siedzibę zawodową we Francji, gdzie prowadzi praktykę 

zawodową (stałą praktykę w zakresie prawa międzynarodowego, unijnego i polskiego) 

jako prawnik zagraniczny wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez radę 

adwokacką w Paryżu Do rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych 

na której listę jest wpisany radca prawny, wpłynął wniosek dziekana rady tej izby o 

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec radcy prawnego w związku z 

niewypełnieniem przez niego obowiązku szkoleniowego.  

Czy radca prawny działający w ww. okolicznościach był zobowiązany do wykonywania 

obowiązku doskonalenia zawodowego? 

 

39. Radca prawny został wyznaczony zastępcą radcy prawnego, który z przyczyn 

zdrowotnych nie mógł czasowo wykonywać zawodu. Po wyznaczeniu radca prawny 

skontaktował się z klientem, powołując się na fakt ustanowienia go zastępcą radcy 

prawnego. Radca prawny ustalił, że pozew w sprawie został złożony przez 

poprzedniego radcę prawnego oraz że w postępowaniu sądowym nie przeprowadzono 

jeszcze żadnych czynności i nie wyznaczono terminu pierwszej rozprawy. Klient 

oznajmił zastępcy radcy prawnego, że wynagrodzenie za prowadzenie sprawy zapłacił 

w całości z góry poprzedniemu radcy prawnemu i z tego względu nie zapłaci żadnego 

wynagrodzenia zastępcy. Na stwierdzenie radcy prawnego, że nie podejmie się 

prowadzenia sprawy bez wynagrodzenia, klient oświadczył, że nic go to nie obchodzi i 

żąda, aby zastępca prowadził sprawę bez wynagrodzenia. W jaki sposób powinien 

zachować się w tej sytuacji wyznaczony zastępca radcy prawnego? Czy zastępca jest 

obowiązany podjąć prowadzenie sprawy bez wynagrodzenia w przedstawionym stanie 

faktycznym? 

 

40. Radca prawny świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorcy Jana Kowalskiego. 

Jednocześnie działa z jego upoważnienia jak obrońca w sprawie karno-skarbowej, gdzie 

Jan Kowalski jest oskarżonym . Na podstawie postanowienia prokuratora 

prowadzącego powyższe postępowanie policja dokonała przeszukania pomieszczeń 

kancelarii. Przy przeszukaniu obecny był radca prawny. Dokonano protokolarnego 

zatrzymania wszystkich akt i dokumentów związanych ze świadczeniem pomocy 

prawnej na rzecz przedsiębiorcy Jana Kowalskiego. Radca prawny złożył oświadczenie 

do protokołu, że są to dokumenty i akta objęte tajemnicą zawodową radcy prawnego. 

Policja zabezpieczyła akta oraz dokumenty i w bezpiecznej kopercie, bez odczytania 



przekazała je prokuratorowi. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w świetle zasad 

wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy zachowanie radcy 

prawnego może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego? 

 

41.  Aplikant radcowski pracuje w kancelarii radcy prawnego od 2 lat. Z upoważnienia 

radcy prawnego zastępuje go w sprawach cywilnych i karnych. Centralne Biuro 

Antykorupcyjne (CBA) prowadzi postępowanie w związku z działalnością Krzysztofa 

T. - jednego z klientów kancelarii radcy prawnego. Prokuratura wystąpiła do sądu 

okręgowego o zwolnienie radcy prawnego z tajemnicy zawodowej w związku ze 

sprawami prowadzonymi na rzecz Krzysztofa T. Po siedmiu dniach od doręczenia 

postanowienia o zwolnieniu (postanowienie stało się prawomocne), CBA wezwało 

radcę prawnego na przesłuchanie. Po złożeniu przez niego wyjaśnień, wezwano na 

przesłuchanie aplikanta radcowskiego. Podczas przesłuchania funkcjonariusz okazał  

aplikantowi prawomocne postanowienie o zwolnieniu radcy prawnego z tajemnicy 

zawodowej i zaczął przesłuchiwać aplikanta na okoliczności sprawy w zakresie 

wskazanym w postanowieniu. Aplikant zeznawał zgodnie ze swoją wiedzą w zakresie 

spraw objętych  postanowieniem. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego i aplikanta 

radcowskiego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy 

prawnego. Czy zachowanie radcy prawnego i aplikanta może stanowić podstawę ich 

odpowiedzialności dyscyplinarnej? 

 

42. Radcowie prawni są zatrudnieni na podstawie umów o pracę przez spółkę z o.o. w 

Polsce (pracodawca) będącą spółką zależną od spółki akcyjnej z siedzibą w Niemczech 

(spółka dominująca). Ich pracodawca to centrum usług wspólnych dla grupy 

kapitałowej w skład której wchodzą spółka dominująca i spółki od niej zależne 

zajmujące się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz członków grupy kapitałowej w 

zakresie prawa unijnego. W umowach z pracodawcą zakres obowiązków określono jako 

świadczenie pomocy prawnej na rzecz pracodawcy oraz spółek z grupy kapitałowej 

spółki dominującej. Za wykonywaną pracę otrzymują jedno wynagrodzenie określone 

w ich umowach o pracę i wypłacane przez pracodawcę. Spółka dominująca zawarła z 

pracodawcą umowę o świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa unijnego w 

ramach centrum usług wspólnych na rzecz członków jej grupy kapitałowej na podstawie 

składanych przez nich zleceń. Niektórzy z radców prawnych wykonując czynności 

zawodowe na rzecz członków grupy kapitałowej innych niż pracodawca, zawierają z 

nimi nieodpłatne umowy zlecenia na ich wykonywanie, jeżeli wykraczają one poza 

zakres działalności centrum usług wspólnych. Proszę ocenić zachowanie radców 

prawnych w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. 

Czy taki model udzielania pomocy prawnej w ramach grupy kapitałowej narusza formy 

wykonywania zawodu lub podstawowe wartości zawodowe? 

 

43. Radca prawny współpracujący z innym radcą prawnym, u tego samego pracodawcy w 

ramach jednej komórki organizacyjnej, otrzymał od pracodawcy polecenie 

reprezentowania pracodawcy w sporze powstałym w związku z pozwem drugiego radcy 

prawnego o uznanie złożonego mu przez tego pracodawcę oświadczenia o rozwiązaniu 

umowy o pracę za wypowiedzeniem za bezskuteczne. Czy radca prawny może przyjąć 

prowadzenie takiej sprawy?  Jakie okoliczności radca prawny musi wziąć pod uwagę 

przy ocenie możliwości udzielenia pomocy prawnej w tej sytuacji? 

 

44. Radca prawny jest zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku radcy prawnego w 

dziale postępowań administracyjnych urzędu administracji rządowej zajmującym się 



prowadzeniem spraw administracyjnych, w tym wydawaniem decyzji 

administracyjnych. Radca prawny w szczególności udziela pomocy prawnej 

pracownikom komórki wydającym decyzje administracyjne. W związku z absencją 

chorobową w dziale prawnym zajmującym się obsługą prawną urzędu, kierownik 

działu, któremu podlega służbowo radca prawny wydał mu polecenie reprezentowania 

urzędu przed sądem administracyjnym w zastępstwie nieobecnego kolegi. Radca 

prawny przejrzał akta sprawy i sporządził projekt odpowiedzi na skargę do 

wojewódzkiego sądu administracyjnego. Proszę ocenić zachowanie radców prawnych 

w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego.  Jakie 

okoliczności radca prawny musi wziąć pod uwagę przy ocenie możliwości udzielenia 

pomocy prawnej w tej sytuacji? 

 

45. Radca prawny na podstawie umowy zlecenia świadczy stałą obsługę prawną na rzecz 

gminy. Gmina posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 

która zajmuje się usługami komunalnymi. Spółka ta zaproponowała radcy prawnemu – 

w związku z pozytywną rekomendacją wójta gminy – zawarcie umowy o stałą obsługę 

prawną spółki. Spółka ma wiedzę o tym, że radca prawny świadczy stałą obsługę 

prawną na rzecz gminy i jednocześnie wyraziła zgodę na wyłączenie z zakresu obsługi 

prawnej spółki spraw dotyczących gminy. Proszę ocenić czy dopuszczalne jest zawarcie 

umowy przez radcę prawnego ze wskazaną spółką. Proszę wskazać, jakie ograniczenia 

w stosunku do radcy prawnego wynikają z przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 

w przypadku uznania, że zawarcie umowy jest dopuszczalne. 

 

46. Osoba, pracująca jako inspektor ds. zamówień publicznych na pełnym etacie w urzędzie 

gminy, po kilku latach pracy na tym stanowisku uzyskuje tytuł zawodowy radcy 

prawnego. Wójt zamierza zlikwidować stanowisko ds. zamówień publicznych. 

Inspektor, w drodze awansu wewnętrznego, ma zostać zatrudniony na stanowisku radcy 

prawnego. W swoim zakresie obowiązków ma przejąć wszystkie swoje obowiązki z 

zakresu zamówień publicznych oraz wykonywać nowe, typowo radcowskie. Wszystko 

to ma łączyć na jednym etacie radcy prawnego. Proszę dokonać oceny czy dopuszczalne 

jest na gruncie przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego faktyczne połączenie 

obowiązków inspektora ds. zamówień publicznych oraz obowiązków radcy prawnego 

w ramach stanowiska radcy prawnego w urzędzie gminy. 

 

47. Radca prawny L. wykonujący zawód w kancelarii radcy prawnego zawarł z innym radcą 

prawnym B. wykonującym zawód w kancelarii radcy prawnego, będącym jednocześnie 

niemieckim adwokatem (Rechtsanwalt) wykonującym zawód w Niemczech w formie 

kancelarii adwokackiej porozumienie dotyczące korzystania z jednego wspólnego 

lokalu usługowego i urządzeń dla celów wykonywania zawodu (wspólnota biurowa). 

Nie zawierali żadnej umowy, z której wynikałoby, że wykonują zawód wspólnie, w tym 

w formie spółki. Zdecydowali się jednak na oznaczenie wynajętego lokalu wspólnym 

szyldem o brzmieniu: „ Kancelarie Radców Prawnych Radca Prawny L. Radca Prawny 

-  Rechtsanwalt B.” Proszę ocenić zachowanie radców prawnych w świetle zasad 

wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Jakich zasad powinni 

przestrzegać radcowie prawni tworzący wspólnotę biurową? 

 

48.  W trakcie jednego z dyżurów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej pojawiła się 

osoba, która chce skorzystać z pomocy radcy prawnego w sprawie ustanowienia drogi 

koniecznej do nowo wybudowanego domu jednorodzinnego o powierzchni 350 m2 

położnego na działce o powierzchni 2500 m2 w prestiżowej dzielnicy miasta. Osoba ta 



założyła oświadczenie o spełnianiu warunków do udzielania takiej pomocy. Po 

zapoznaniu się z dokumentami sprawy radca prawny ustalił na ich podstawie, że osoba 

ta złożyła nieprawdziwe oświadczenie. W związku z powyższym odmówił udzielenia 

nieodpłatnej pomocy prawnej i zawiadomił organ prowadzący punkt pomocy o 

możliwości popełnienia przestępstwa. Proszę ocenić zachowanie radcy prawnego w 

świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. Czy radca 

prawny udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może odmówić jej udzielania?  

 

49. Radca prawny, świadczący również usługi  transgraniczne w państwach Unii 

Europejskiej jako prawnik zagraniczny otrzymał ofertę zatrudnienia od spółki akcyjnej 

z siedzibą Warszawie. Do jego obowiązków miałoby należeć w szczególności 

reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach przed trybunałami, sądami, urzędami 

lub innymi osobami trzecimi w państwach Unii Europejskiej (państwa przyjmujące). 

Jakie akty normatywne regulujące zasady etyki zawodowej będą znajdowały  

zastosowanie wobec radca prawnego i prawnika zagranicznego świadczącego pomoc 

prawną w opisanym stanie faktycznym. 

 

50. Radca prawny przyjął zlecenie od klienta stale przebywającego w USA w zakresie 

udzielania pomocy prawnej w sprawie o ustalenie majątku, jaki przypadł klientowi w 

spadku po jego rodzicach. Strony ustaliły, że klient pokryje wszystkie koszty, jakie będą 

wynikały z podejmowanych przez radcę prawnego czynności i w tym celu wpłacił na 

rachunek bankowy kancelarii kwotę 5 000 zł, zobowiązując radcę prawnego do 

szczegółowego rozliczenia się z otrzymanej zaliczki. Radca prawny w okresie 

pierwszych trzech miesięcy współpracy w związku z podjętymi czynnościami 

wydatkował kwotę 1 000 zł, pozostałą kwotę wykorzystał do własnych celów, opłacając 

ratę leasingu na samochód. Założył, że zwróci  kwotę 4 000 zł za dwa miesiące lub 

rozliczy z należnym mu od klienta wynagrodzeniem. Proszę ocenić zachowanie radcy 

prawnego w świetle zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej radcy prawnego. 

 

III. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU RADCÓW 

PRAWNYCH 

 

1. Proszę omówić istotne cechy samorządu radców prawnych jako podmiotu prawa 

publicznego i prywatnego. 

2. Proszę omówić zadania samorządu radców prawnych na tle konstytucyjnych zadań 

samorządów zawodów zaufania publicznego. 

3. Proszę omówić sposoby sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez 

samorząd radców prawnych.  

4. Członkostwo w samorządzie radców prawnych – charakter, nabycie, utrata, ewidencja 

radców prawnych, lista radców prawnych. 

5. Tryb podejmowania uchwał przez organy samorządu radców prawnych w sprawach wpisu 

na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich. 

6. Szczególne uprawnienia aplikantów radcowskich po zakończeniu odbywania 3-letniego 

okresu aplikacji radcowskiej. 

7. Szczególne uprawnienia pracownika będącego aplikantem radcowskim.  

8. Proszę omówić nadzór nad działalnością samorządu zawodowego radców prawnych.  



9. Proszę przedstawić strukturę organizacyjną samorządu zawodowego radców prawnych. 

10. Proszę wymienić organy Krajowej Izby Radców Prawnych oraz okręgowej izby radców 

prawnych, oraz omówić zasady wyboru i kompetencje jednego, wybranego organu.  

11. Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych – 

uczestnicy, kompetencje, zasady działania. 

12. Krajowa Rada Radców Prawnych i jej prezydium, Rada okręgowej izby radców prawnych i 

jej prezydium – wyłanianie, kadencja, kompetencje oraz funkcjonowanie. 

13. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – pozycja ustrojowa, sposób wyboru, zadania. 

14. Dziekan Rady okręgowej izby radców prawnych – pozycja ustrojowa, sposób wyboru, 

zadania. 

15. Wizytatorzy – pozycja ustrojowa, sposób wyboru, kompetencje.  

16. Organy i funkcje w samorządzie radców prawnych, wyposażone w kompetencje związane  

z problematyką odpowiedzialności dyscyplinarnej – pozycja ustrojowa, sposób wyboru, 

kompetencje. 

17. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów i na funkcje w samorządzie radców prawnych, 

ograniczenia dotyczące sprawowania tej samej funkcji, wpływ skazania prawomocnym 

orzeczeniem dyscyplinarnym na prawa wyborcze. 

18. Przedstaw zasady przeprowadzania wyborów do organów i na funkcje w okręgowej izbie 

radców prawnych oraz w Krajowej Izbie Radców Prawnych. 

19. Proszę omówić procedurę odwoławczą od uchwał Rady okręgowej izby radców prawnych.  

20. Gospodarka finansowa samorządu radców prawnych – źródła finansowania działalności 

samorządu, zasady prowadzenia gospodarki finansowej, organy i funkcje związane  

z gospodarką finansową, sposób ich wyboru oraz zadania. 

21. Prawnicy zagraniczni a samorząd zawodowy radców prawnych. 

22. Patron aplikanta radcowskiego – sposób i warunki powołania, obowiązki patrona i zasady 

ich wykonywania. 

23. Prawa i obowiązki aplikanta radcowskiego.  

24. Urlop dziekański, zasady udzielania, czas trwania. 

25. Staż zagraniczny aplikanta radcowskiego – dopuszczalność, czas trwania, tryb zezwolenia. 

26. Zasady usprawiedliwiania nieobecności przez aplikanta radcowskiego na zajęciach, 

praktykach i kolokwiach. 

27. Wpis i skreślenie z listy radców prawnych, zawieszenie prawa wykonywania zawodu – 

przesłanki oraz procedura.  

28. Przepisy szczególne dotyczące wpisu na listę radców prawnych bez odbycia aplikacji  

i złożenia egzaminu radcowskiego. 

29. Przepisy szczególne dotyczące przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia 

aplikacji radcowskiej. 

30. Wpis i skreślenie z listy aplikantów radcowskich – przesłanki oraz procedura. 

31. Przepływ osób między zawodami prawniczymi – zasady, tryb postępowania, rola Rady 

okręgowej izby radców prawnych. 

32. Proszę omówić podstawowe obowiązki radców prawnych wobec samorządu radców 

prawnych. 



33. Zastępca radcy prawnego – przesłanki i tryb wyznaczenia, status, zakres praw  

i obowiązków. 

34. Proszę omówić obowiązek uiszczania składek na rzecz samorządu radców prawnych  

i skutki jego naruszenia.  

35. Proszę wskazać oraz dokonać krótkiej charakterystyki przesłanek odpowiedzialności 

dyscyplinarnej radców prawnych i aplikantów radcowskich.  

36. Proszę omówić etapy postępowania dyscyplinarnego oraz rolę poszczególnych organów 

biorących w nim udział. 

37. Proszę omówić instytucję dochodzenia dyscyplinarnego, w tym przesłanki jego wszczęcia  

i umorzenia, zasady prowadzenia oraz związane z tym obowiązki informacyjne wobec 

Ministra Sprawiedliwości.  

38. Proszę omówić podstawowe zasady proceduralne obowiązujące w postępowaniu 

dyscyplinarnym oraz wyjaśnić, na czym polega odpowiednie stosowanie w postępowaniu 

dyscyplinarnym przepisów Kodeksu karnego oraz podać przykłady takiego zastosowania. 

39. Strony i organy biorące udział w postępowaniu dyscyplinarnym.  

40. Kary dyscyplinarne, środki dyscyplinarne i zabezpieczające – katalog, zasady wymierzania 

kar i stosowania środków.  

41. Formy rozstrzygnięć zapadających w postępowaniu dyscyplinarnym środki odwoławcze  

w tym postępowaniu. Proszę omówić zagadnienie wykonywania orzeczeń sądów 

dyscyplinarnych. 

42. Proszę omówić problematykę nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad postępowaniem 

dyscyplinarnym oraz sądowej kontroli postępowania dyscyplinarnego. 

43. Ostrzeżenie dziekańskie – przesłanki, tryb stosowania, skutki.  

44. Proszę omówić problematykę przedawnienia w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

45. Proszę omówić zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej prawników zagranicznych.  

46. Proszę omówić obowiązki radców prawnych oraz samorządu radców prawnych w sferze 

doskonalenia zawodowego radców prawnych.  

47. Proszę omówić działania podejmowane przez uprawnione organy samorządu radców 

prawnych w sytuacji niezrealizowania przez radcę prawnego obowiązku doskonalenia 

zawodowego w wyznaczonym cyklu szkoleniowym. 

48. Proszę przedstawić zasady wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej.  

49. Proszę omówić tryb i zasady wykonywania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy 

prawnej w powiatach.  

50. Wskaż właściwe organy samorządu radców prawnych realizujące wyznaczanie radców 

prawnych do prowadzenia spraw z urzędu w trybie kodeksu postępowania cywilnego oraz 

prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a nadto tryb zwalniania od 

obowiązku zastępowania strony.  

 

 


