
s. 68  

Posiedzenia 

Prezes RM zwołuje posiedzenia Rady Ministrów i przewodniczy im.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes RM może zdecydować o odbyciu 

posiedzenia Rady Ministrów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w 

szczególności:  

 1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia Rady 

Ministrów,  

 2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia Rady Ministrów mogą wypowiadać się w toku posiedzenia  

  – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.  

Dla ważności posiedzenia wymagana jest obecność większości członków Rady Ministrów. 

Ustawa o Radzie Ministrów nakłada na członków Rady obowiązek udziału w rozpatrywaniu 

spraw i podejmowaniu rozstrzygnięć na posiedzeniu. Posiedzenia mają charakter poufny, ale 

społeczeństwo powinno być poinformowane przynajmniej o ich przedmiocie i rezultatach. 

Nie dotyczy to posiedzeń tajnych w całości. Tajność posiedzenia zarządza jego 

przewodniczący. 

Rozstrzygnięcia podejmowane są w drodze uzgodnienia na posiedzeniu albo w tzw. drodze 

obiegowej – poprzez korespondencyjne uzgadnianie stanowisk. 

 

 

s. 79–80 

Każdy sędzia Sądu Najwyższego ma prawo zgłosić jednego kandydata na stanowisko 

Pierwszego Prezesa SN. Zgłoszenia kandydata dokonuje się przewodniczącemu 

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN dokonującemu wyboru, o którym mowa w art. 12 § 2 

PrUSP, niezwłocznie po jego rozpoczęciu. 

Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów SN dokonującemu wyboru Pierwszego Prezesa 

przewodniczy Pierwszy Prezes SN, a w przypadku gdy nie jest to możliwe lub gdy zgłoszono 

jego kandydaturę – Prezes Sędzia SN najstarszy służbą na stanowisku sędziego. Jeżeli na 

stanowisko Pierwszego Prezesa SN zgłoszono również kandydaturę Prezesa SN najstarszego 

służbą na stanowisku sędziego, Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów SN przewodniczy 

najstarszy służbą sędzia SN, którego kandydatura nie została zgłoszona, wyznaczony przez 

Prezydenta RP. 



Do podjęcia uchwały Zgromadzenia Ogólnego dokonania przez Zgromadzenie Ogólne 

Sędziów Sądu Najwyższego w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego, wymagana jest obecność co najmniej 2/3 liczby sędziów każdej z 

izb  84 członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Jeżeli uchwały wyboru nie podjęto  

dokonano ze względu na brak wymaganego kworum, do podjęcia uchwały  dokonania 

wyboru na kolejnym posiedzeniu wymagana jest obecność co najmniej 3/5 liczby sędziów  75 

członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Jeżeli także na tym 

posiedzeniu wyboru nie dokonano ze względu na brak wymaganego kworum, wybór może 

zostać dokonany na kolejnym posiedzeniu w przypadku obecności co najmniej 32 członków 

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Posiedzenia, o których mowa powyżej, 

zwołuje się na dzień przypadający nie później niż w terminie 5 dni od daty odbycia 

poprzedniego posiedzenia. 

Każdy sędzia uczestniczący w głosowaniu może oddać tylko jeden głos. Głosowanie jest 

tajne (art. 3 13 § 5 SNU). 

Jeżeli kandydaci na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie zostali wybrani 

zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, Prezydent RP niezwłocznie powierza 

wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wskazanemu przez siebie 

sędziemu Sądu Najwyższego.  

W terminie tygodnia od dnia powierzenia wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa 

Sądu Najwyższego sędzia, któremu obowiązki te powierzono, zwołuje Zgromadzenie Ogólne 

Sędziów Sądu Najwyższego, któremu przewodniczy, w celu wyboru kandydatów na 

stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.  

Do dokonania wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wymagana jest obecność co 

najmniej 32 członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. 

 

s. 81  

 

Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów SN przewodniczy Pierwszy Prezes SN. 

O terminie i porządku posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zawiadamia sędziów Sądu Najwyższego najpóźniej 7 dni 

przed dniem posiedzenia.  

 

 



s. 82  

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 

1) rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych; 

2) rozpoznawanie protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum 

ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzanie ważności wyborów i 

referendum; 

3) inne sprawy z zakresu prawa publicznego, w tym sprawy z zakresu ochrony konkurencji, 

regulacji 

energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz sprawy, w których złożono 

odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także 

4) skargi dotyczące przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi 

oraz Sądem Najwyższym;  

5) rozpoznawanie wniosków lub oświadczeń dotyczących wyłączenia sędziego albo o 

oznaczenie sądu, przed którym ma się toczyć postępowanie, obejmujących zarzut braku 

niezależności sądu lub braku niezawisłości sędziego; 

6) rozpoznawanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 

Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz sądów 

administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeżeli niezgodność z prawem 

polega na podważeniu statusu osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, 

która wydała orzeczenie w sprawie. 

 

s. 83  

Powołanie sędziego SN na stanowisko 

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sędzią Sądu Najwyższego powołuje Prezydent  

jest osoba powołana na to stanowisko przez Prezydenta RP, na 

wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, która złożyła ślubowanie wobec Prezydenta RP (art. 

29 SNU). 

W ramach działalności Sądu Najwyższego lub jego organów niedopuszczalne jest 

kwestionowanie umocowania sądów i trybunałów, konstytucyjnych organów państwowych 

oraz organów kontroli i ochrony prawa. 

Niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez Sąd Najwyższy lub inny organ władzy 

zgodności z prawem powołania sędziego lub wynikającego z tego powołania uprawnienia do 

wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. 

 



s. 87  

Odpowiedzialność dyscyplinarna 

Sędzia SN odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe i uchybienia godności 

urzędu. (dyscyplinarne), w tym za:  

1) oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa;  

2) działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie 

organu wymiaru sprawiedliwości;  

3) działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania 

sędziego, lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej;  

4) działalność publiczną nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i 

niezawisłości sędziów;  

5) uchybienie godności urzędu. 

Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, 

jeżeli uchybił obowiązkowi piastowanego urzędu państwowego lub okazał się niegodnym 

urzędu sędziego. 

Za wykroczenia sędzia może odpowiadać tylko dyscyplinarnie. 

Sędzia może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za wykroczenie, 

o którym mowa w Rozdziale XI KW. Wyrażenie zgody następuje w drodze przyjęcia przez 

sędziego mandatu karnego albo uiszczenia grzywny, w przypadku ukarania mandatem 

karnym zaocznym, o którym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 KPW. Wyrażenie przez sędziego 

zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w tym trybie wyłącza 

odpowiedzialność dyscyplinarną.  

 

s. 88  

Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5%–50% na okres od 6 miesięcy do 2 

lat; 

4) kara pieniężna w wysokości podlegającego wypłacie za miesiąc poprzedzający wydanie 

prawomocnego wyroku skazującego jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 

powiększonego o przysługujący sędziemu dodatek za długoletnią pracę, dodatek funkcyjny i 

dodatek, o którym mowa w art. 48 § 7 PrUSP; 

4 5) usunięcie z zajmowanej funkcji; 



5 6) złożenie sędziego z urzędu. 

Za przewinienie dyscyplinarne określone w art. 72 § 1 pkt 2–4 PrUSP, wymierza się karę 

złożenia z urzędu, a w przypadku mniejszej wagi – karę, o której mowa powyżej w pkt 3, 4 

lub 5. 

Sąd podaje prawomocny wyrok dyscyplinarny do wiadomości publicznej poprzez 

zamieszczenie go na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Zamieszczeniu podlega 

sentencja wyroku, z wyłączeniem danych dotyczących tożsamości osoby fizycznej lub innej 

osoby, jeżeli jest to konieczne dla ochrony słusznych interesów tych osób. Sąd przekazuje 

prawomocny wyrok dyscyplinarny do wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 

75 SNU). 

 

s. 88  

Jeżeli Sąd Najwyższy, rozpoznając kasację lub inny środek odwoławczy, poweźmie poważne 

wątpliwości co do wykładni przepisów prawa będących podstawą wydanego rozstrzygnięcia, 

może odroczyć rozpoznanie sprawy i przedstawić zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia 

składowi 7 sędziów tego sądu (art. 82 § 1 SNU). 

Sąd Najwyższy, rozpoznając sprawę, w której występuje zagadnienie prawne dotyczące 

niezawisłości sędziego lub niezależności sądu, odracza jej rozpoznanie i przedstawia to 

zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 

Publicznych Sądu Najwyższego. 

 

s. 115 

 

PYTANIE: Sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim 

Powołuje Sędzią sądu powszechnego jest osoba powołana na to stanowisko przez: 

A. Minister Ministra Sprawiedliwości na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, 

B. Krajowa Krajową Rada Sądownictwa na wniosek Ministra Sprawiedliwości, 

C. Prezydent Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. 

Odp. C; art. 55 § 1 PrUSP 

 

s. 123  

W przypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi, sąd 

dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary. Prawomocny wyrok skazujący sądu 

dyscyplinarnego podaje się do wiadomości publicznej (art. 19a 109a PrUSP). 



 

s. 123 

wykres  

W I instancji: 

1) sądy dyscyplinarne przy sądach apelacyjnych w składzie 3 sędziów, 

2) Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 1 ławnika 

Sądu Najwyższego w sprawach przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących 

znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego lub umyślnych 

przestępstw skarbowych lub sprawach, w których SN zwrócił się z wnioskiem o rozpoznanie 

sprawy dyscyplinarnej wraz z wytknięciem uchybienia, oraz w sprawach o działania 

kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego, lub 

umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

s. 124 

Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do asesora sądowego 

Asesor sądowy odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i 

rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia (dyscyplinarne) 

oraz za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli przez nie okazał się niegodny 

urzędu asesora sądowego, odpowiada dyscyplinarnie tak jak sędzia (art. 107a PrUSP). 

 

s. 124  

Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydaturę na wolne 

stanowisko sędziego sądu okręgowego, wraz z oceną kwalifikacji oraz ewentualnymi 

uwagami kandydata, przedstawia: 

A. prezes sądu apelacyjnego do zaopiniowania kolegium sądu apelacyjnego, a następnie 

zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji, które będzie opiniowało kandydaturę, 

B. prezes sądu okręgowego do zaopiniowania kolegium sądu okręgowego, a następnie 

zgromadzeniu ogólnemu sędziów sądu okręgowego, które będzie opiniowało kandydaturę, 

C. prezes sądu okręgowego do zaopiniowania kolegium sądu apelacyjnego. 

Odp. A; art. 57ah § 5 PrUSP 

 

s. 133 

Przewodniczącym Krajowej Rady Prokuratorów jest Prokurator Generalny. 



Krajowa Rada Prokuratorów wybiera i odwołuje ze swego grona 2 wiceprzewodniczących i 

sekretarza. 

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Prokuratorów nie mogą pełnić swoich funkcji dłużej niż 

przez dwie kadencje Krajowej Rady Prokuratorów. 

Kadencja Krajowej Rady Prokuratorów trwa 2 4 lata. 

 

s. 134  

Samorząd prokuratorski 

W Prokuraturze Krajowej działa zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej, które składa 

się z prokuratorów Prokuratury Krajowej. 

Przewodniczącym zebrania prokuratorów Prokuratury Krajowej jest Prokurator 

Krajowy. 

Zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej zwołuje Prokurator Krajowy z inicjatywy 

własnej lub 1/5 liczby prokuratorów Prokuratury Krajowej, jeżeli zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 45 PrProk. 

Zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej: 

1) wysłuchuje informacji Prokuratora Krajowego o działalności Prokuratury Krajowej i pracy 

prokuratorów oraz wyraża opinię w tym zakresie; 

2) wybiera przedstawicieli do Krajowej Rady Prokuratorów; 

3) wybiera członków sądów dyscyplinarnych; 

4) wyraża opinie w innych sprawach przedstawionych przez Prokuratora Krajowego. 

 

Zgromadzenie prokuratorów 

W prokuraturze regionalnej działa zgromadzenie prokuratorów, które składa się z delegatów 

prokuratorów prokuratury regionalnej oraz delegatów prokuratorów prokuratur okręgowych 

i rejonowych działających na obszarze działania prokuratury regionalnej. Delegatów  

Delegatami prokuratorów prokuratury regionalnej wybiera  są zastępcy prokuratora 

regionalnego oraz pozostali delegaci wybierani, w łącznej liczbie równej połowie liczby 

prokuratorów prokuratury regionalnej, przez zebranie prokuratorów prokuratury regionalnej. 

Delegatów Delegatami prokuratorów prokuratur okręgowych są prokuratorzy okręgowi oraz 

pozostali delegaci, w łącznej liczbie równej jednej trzeciej liczby prokuratorów prokuratury 

regionalnej, wybierają  wybierani przez zebrania prokuratorów prokuratur okręgowych i 

zebrania prokuratorów prokuratur rejonowych. Delegatów  Delegatami prokuratorów 

prokuratur rejonowych są prokuratorzy rejonowi oraz pozostali delegaci, w łącznej liczbie 



równej dwóm trzecim liczby prokuratorów prokuratury regionalnej, wybierają  wybierani 

przez zebrania prokuratorów prokuratur rejonowych. Delegatów pochodzących z wyboru 

wybiera się na okres 4 lat. 

Zgromadzenie prokuratorów: 

1) wysłuchuje informacji prokuratora regionalnego o działalności prokuratur i pracy 

prokuratorów oraz wyraża opinię w tym zakresie; 

2) wybiera dwie trzecie liczby członków kolegium prokuratury regionalnej; 

3) wybiera przedstawiciela do Krajowej Rady Prokuratorów; 

4) wybiera członków sądów dyscyplinarnych; 

5) rozpatruje sprawozdania z działalności kolegium prokuratury regionalnej; 

6) wyraża opinie w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora regionalnego lub 

kolegium prokuratury regionalnej. 

 

s. 135  

Kolegium prokuratury okręgowej 

Kolegium prokuratury okręgowej składa się z 6 lub 9 członków wybieranych w 2/3 przez 

zebranie prokuratorów prokuratury okręgowej oraz delegatów prokuratorów prokuratur 

rejonowych, a w 1/3 powołanych przez prokuratora okręgowego spośród prokuratorów 

prokuratury okręgowej i prokuratur rejonowych z obszaru działania prokuratury okręgowej. 

Przewodniczącym kolegium prokuratury okręgowej jest prokurator okręgowy. 

Kadencja kolegium prokuratury okręgowej trwa 4 lata. 

Posiedzenie kolegium prokuratury okręgowej zwołuje prokurator okręgowy z własnej 

inicjatywy lub na wniosek 1/3 liczby członków kolegium, jeżeli zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 51 PrProk. 

 

s. 136  

Kadencja Krajowej Rady Prokuratorów trwa: 

A. rok, 

B. 2 lata, 

C. 3 4 lata. 

Odp. B C; art. 42 § 5 PrProk 

 

 

 



s. 212 

Ochrona prawa do firmy 

Prawo do firmy jest chronione w art. 4310  43
10

 KC. 

 

s. 212  

INNE PYTANIA Z TEGO ZAKRESU 

Za konsumenta uważa się: 

A. osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio 

z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

B. osobę prawną dokonującą czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą, 

C. osobę fizyczną i osobę prawną dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z 

działalnością gospodarczą tych osób. 

Odp. A; art. 221 22
1
 KC 

 

W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone 

w firmie, spółka: 

A. zawsze może zachować w firmie jego nazwisko, 

B. może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie 

jego zgodą, a w razie jego śmierci – za zgodą jego małżonka i dzieci, 

C. nigdy nie może zachować w firmie jego nazwiska. 

Odp. B; art. 438  43
8
 KC 

 

Przedsiębiorcą na gruncie prawa cywilnego jest: 

A. spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą, 

B. przedsiębiorstwo państwowe, 

C. wspólnik spółki jawnej. 

Odp. B; art. 431  43
1
  KC 

 

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną działa: 

A. pod firmą, 

B. pod nazwą, 

C. pod swoim imieniem i nazwiskiem, bez żadnych dodatków. 

Odp. A; art. 432 i 434   43
2
 i 43

4
 KC 

 



Proszę wskazać poprawną firmę przedsiębiorcy Jana Kowalskiego prowadzącego 

działalność w dziedzinie 

budownictwa: 

A. Jan Kowalski Przedsiębiorstwo Budowlane „Budrem”, 

B. Przedsiębiorstwo Budowlane „Budrem”, 

C. J. Kowalski „Budrem”. 

Odp. A; art. 434 43
4
 KC 

 

Firma: 

A. może być zbyta, 

B. może być zbyta po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, 

C. nie może być zbyta. 

Odp. C; art. 439 § 1 43
9
 § 1 KC 

 

Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują: 

A. wyłącznie Skarbowi Państwa, 

B. Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym, 

C. Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym i jednostkom samorządu 

terytorialnego. 

Odp. B; art. 441 § 1 44
1
 § 1 KC 

 

Firma przedsiębiorcy: 

A. powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących 

działalność na tym samym rynku, 

B. nie może być podobna do firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym 

samym rynku, C. powinna nawiązywać formą do innych przedsiębiorców prowadzących 

podobną działalność na tym samym rynku. 

Odp. A; art. 433 § 1 43
3
 § 1 KC 

 

Firmą osoby fizycznej jest: 

A. jej imię i nazwisko, co nie wyklucza włączenia do firmy pseudonimu lub określeń 

wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych 

określeń dowolnie obranych, 



B. pseudonim lub określenie wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej 

prowadzenia lub inne określenia dowolnie obrane, 

C. dowolnie obrane określenie, z zastrzeżeniem, że firma powinna się odróżniać dostatecznie 

od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. 

Odp. A; art. 434 43
4
 KC 

 

Firma osoby prawnej zawiera: 

A. co najmniej przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie 

obrane, 

B. koniecznie siedzibę i formę prawną tej osoby, fakultatywnie może także zawierać 

przedmiot działalności, 

C. określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto 

może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie 

obrane. 

Odp. C; art. 435 § 2 43
5
 § 2 KC 

 

Upoważnienie przedsiębiorcy do korzystania z firmy innego przedsiębiorcy: 

A. jest niemożliwe, 

B. jest możliwe bez ograniczeń, 

C. jest możliwe, jeżeli nie wprowadza w błąd. 

Odp. C; art. 499 § 2  43
9
 § 2 KC 

 

 

s. 221 

Nabywca gospodarstwa rolnego, który wiedział w chwili jego nabycia o zobowiązaniach 

zbywcy związanych z prowadzeniem tego gospodarstwa, jest odpowiedzialny solidarnie 

ze zbywcą za te zobowiązania: 

A. do wartości nabytego gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili 

zaspokojenia wierzyciela, 

B. do wartości nabytego gospodarstwa według stanu i cen w chwili nabycia, 

C. do wartości nabytego gospodarstwa według stanu i cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. 

Odp. A; art. 554 55
4
 KC 

 

 



s. 222 

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje: 

A. zawsze wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, 

B. tylko to, co obejmuje dana czynność na podstawie przepisów szczególnych, 

C. wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści 

czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. 

Odp. C; art. 552 55
2
 KC 

 

s. 685  

WYKRES  

 

SĄD OKRĘGOWY 

Rozpoznaje sprawy o (art. 17 KPC): 

1) prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia 

majątkowe, oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia 

dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa 

oraz o rozwiązanie przysposobienia; 

2) ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących 

wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, 

znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii 

układów scalonych oraz o ochronę innych praw na 

dobrach niematerialnych; 

3) roszczenia wynikające z Prawa prasowego; 

4) prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 

75 000 zł, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, 

o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, 

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym 

stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym; 

5) wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni; 

6) uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie istnienia 

lub nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym 

ustawa przyznaje zdolność prawną; 



7) zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; 

8) odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie 

prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem; 

9) o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na 

mocy przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

s. 690 

Do rozpoznania w I instancji sprawy o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej 

konkurencji sądem właściwym jest: 

A. wyłącznie sąd okręgowy, 

B. sąd rejonowy lub okręgowy w zależności od wartości przedmiotu sporu, 

C. wyłącznie sąd rejonowy, jeżeli strony tak się umówiły. 

Odp. A; art. 17 pkt 43 KPC 

 

s. 720 

Podmioty, które mogą być pełnomocnikami procesowymi 

1) Pełnomocnikiem może być: 

a) adwokat, 

b) radca prawny, 

c) rzecznik patentowy w sprawach własności przemysłowej intelektualnej, 

 

(…) 

W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez 

adwokatów lub radców prawnych, a w sprawach własności przemysłowej  intelektualnej 

także rzeczników patentowych.  

Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed 

Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji. Przepisu tego nie 

stosuje się w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie 

adwokata, lub radcy prawnego lub rzecznika patentowego oraz gdy stroną, jej organem, 

jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo 

profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także gdy stroną, jej organem lub jej 

przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej 

RP, a w sprawach własności intelektualnej rzecznik patentowy, a ponadto, gdy zastępstwo 

procesowe Skarbu Państwa jest wykonywane przez Prokuratorię Generalną RP. 



 

W postępowaniu w sprawach własności intelektualnej obowiązuje zastępstwo stron przez 

adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych. Przepisy art. 87 § 2 i 3 KPC 

stosuje się odpowiednio. 

Przepisu tego nie stosuje się w postępowaniu, w którym wartość przedmiotu sporu nie 

przekracza 20 000 zł. 

. Sąd może zwolnić stronę, na wniosek lub z urzędu, z obowiązkowego zastępstwa przez 

adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, jeżeli okoliczności, w tym stopień 

zawiłości sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa. Zwolnienie może nastąpić w 

każdym stanie sprawy, w tym także na wniosek strony złożony w piśmie procesowym. 

W sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy 

projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań 

statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom 

projektów wynalazczych. 

 

s. 722 

W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez 

adwokatów, lub radców prawnych lub w sprawach własności intelektualnej rzeczników 

patentowych, które dotyczy: 

A. czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, 

podejmowanych przed sądem niższej instancji, 

B. czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, 

podejmowanych przed sądem niższej instancji, chyba że sąd niższej instancji zarządzi inaczej, 

C. czynności procesowych związanych tylko z postępowaniem przed Sądem Najwyższym. 

Odp. A; art. 87
1
 § 1 KPC 

 

s. 786 

PYTANIE: Posiedzenie przygotowawcze odbywa się według przepisów o: 

A. mediacji, 

B. posiedzeniu niejawnym, 

C. rozprawie. 

Odp. B; art. 2055 205
5 

§ 2 KPC 


