
s. 57  

 adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku 

z udzielaniem pomocy prawnej, czyli nie można zwolnić go od obowiązku zachowania tajemnicy 

zawodowej co do faktów, które poznał, udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Obowiązek 

zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie, jednak nie dotyczy 

informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania 

terroryzmu oraz przekazywanych na podstawie określonych przepisów Ordynacji podatkowej 

związanych m.in. z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu; 

s. 180, 181 

• znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli 

oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa 

od towarów innego przedsiębiorstwa  oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w 

sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony,, 

w szczególności może to być: wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor,ornament, 

kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma kształt towaru lub opakowania, a także melodia 

bądź inny sygnał dźwiękowy. Przez znaki towarowe rozumie się także znaki usługowe; 

• na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Przepisy nie wykluczają uznania za znak towarowy 

oznaczenia przeznaczonego do równoczesnego używania przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy 

zgłosili go wspólnie, jeśli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu 

wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do: charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub 

pochodzenia towarów (wspólne prawo ochronne); 

• organizacja  mająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu powołana do 

reprezentowania interesów przedsiębiorców i osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa 

publicznego mogą uzyskać prawo ochronne na wspólny znak towarowyposiadająca osobowość prawną, 

powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy 

przeznaczony do używania w obrocie przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty (wspólny znak 

towarowy); 

• Osoba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego, która nie prowadzi 

działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane, 

może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny. Znak towarowy gwarancyjny przeznaczony 

jest do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku, w 

szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, ich jakości, precyzji lub innych 

właściwości, od towarów, które nie są w ten sposób certyfikowane; organizacji posiadającej osobowość 

prawną, która sama nie używa znaku towarowego, może być udzielone prawo ochronne na znak 

przeznaczony do używania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie znaku 

przyjętym przez uprawnioną organizację i podlegających w tym zakresie jej kontroli (wspólny znak 

towarowy gwarancyjny); 

• na decyzję Urzędu Patentowego o definitywnej odmowie uznania na terytorium Polski ochrony 

międzynarodowego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich lub niektórych towarów, a także 

na decyzję o unieważnieniu uznania na terytorium Polski ochrony międzynarodowego znaku towarowego 

uprawnionemu z rejestracji tego znaku służy skarga do sądu administracyjnego; 

 

s. 193  

• każde pismo powinno zawierać: 

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko albo nazwę stron, ich przedstawicieli 

ustawowych, pełnomocników, 

2) oznaczenie rodzaju pisma, 

3) osnowę wniosku albo oświadczenia, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, 

4) podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (pismo procesowe wniesione 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się natomiast kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym), 

5) wymienienie załączników, 

6) oznaczenie miejsca zamieszkania bądź siedziby i adresy stron, albo gdy strona jest przedsiębiorcą 

wpisanym do CEIDG – adres do korespondencji wpisany do CEIDG, oznaczenie miejsca zamieszkania 

lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron, oznaczenie przedmiotu sporu, 

PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną, numer w KRejSąd albo numer w innym, właściwym 

rejestrze powoda niebędącego osobą fizyczną (pierwsze pismo w sprawie), 

7) dalsze pisma – sygnaturę akt, 



8) do pisma dołącza się również pełnomocnictwo albo jego uwierzytelniony odpis, jeżeli pismo wnosi 

pełnomocnik, który wcześniej nie złożył tego pełnomocnictwa (nie stosuje się do pism wnoszonych 

w elektronicznym postępowaniu upominawczym); 

 

 s. 263  

 jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa, orzeka się za przestępstwo 

i za wykroczenie, z tym że jeśli orzeczono za nie karę albo środek karny tego samego rodzaju, wykonuje się 

surowszą karę lub środek. Przy zaliczaniu kar przyjmuje się jeden dzień aresztu za równoważny jednemu 

dniowi pozbawienia wolności, 2 dniom ograniczenia wolności, grzywnie w kwocie od 20 do 150 zł. Karę 

aresztu orzeczoną za wykroczenie uważa się za karę tego samego rodzaju co kara pozbawienia wolności 

orzeczona za przestępstwo. ;Jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa, 

orzeka się za przestępstwo i za wykroczenie, z tym że jeśli orzeczono za nie karę albo środek karny tego 

samego rodzaju, wykonuje się surowszą karę lub środek karny; Przy zaliczaniu kar przyjmuje się jeden 

dzień aresztu za równoważny jednemu dniowi pozbawienia wolności, 2 dniom ograniczenia wolności, 

grzywnie w kwocie od 20 do 150 zł. Karę aresztu orzeczoną za wykroczenie uważa się za karę tego samego 

rodzaju co kara pozbawienia wolności orzeczona za przestępstwo; 
s. 317  

3) funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć, gdy: 

– sprawcę wykroczenia schwytano na gorącym uczynku bądź bezpośrednio po popełnieniu 

wykroczenia, 

– stwierdził popełnienie wykroczenia, w szczególności za pomocą urządzenia rejestrującego lub 

przyrządu kontrolno-pomiarowego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku albo 

bezpośrednio potem i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu, 

– stwierdził popełnienie wykroczenia za pomocą urządzenia rejestrującego lub przyrządu kontrolno-

pomiarowego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku albo bezpośrednio potem i nie 

zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu; 

s. 453 

przepisy tej ustawy nie stosuje się do m.in.: 

1) zamówień albo konkursów, których zamawiający jest obowiązany udzielić lub które ma obowiązek 

przeprowadzić na podstawie innej, niż określona ustawą, procedury np. organizacji międzynarodowej, 

2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych przede wszystkim z wykonywaniem zadań 

dotyczących realizacji polityki pieniężnej, 

3) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy 

utworzonych, powierzonych, przekazanych temu bankowi oraz realizacją programów rządowych, 

4) zamówień, których przedmiotem są m.in. usługi arbitrażowe bądź pojednawcze, 

5) umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi,  

6) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30 000 euro. 


