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ZESTAW ZADAŃ NR 4 

 

1. Przy jakiej ulicy mieści się Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VII Wydział 

Gospodarczy ? [Strony sądów]? 

a. ul. Świebodzka 5 

b. pl. Powstańców Śląskich 14 

c. ul. Podwale 30 

d. ul. Poznańska 20 

2. Jaki jest numer konta bankowego właściwy do uiszczenia opłaty od pozwu w Sądzie 

Rejonowym Wrocław-Śródmieście, I Wydział Cywilny [Strony sądów]? 

a. 35 1010 0055 2293 0040 1300 0001 

b. 80 1010 1674 0033 3313 9800 0000 

c. 28 1130 1017 0021 1001 7990 0004 

d. 16 1130 1033 0018 8160 6820 0001 

3. Kiedy podmiot o numerze NIP 7471716925 rozpoczął wykonywanie działalności 

gospodarczej?: [CEIDG] 

a. 15 luty 2014 r. 

b. 15 luty 2013 r..  

c. 15 stycznia 2013 r. 

d. 15 stycznia 2014 r.  

4. Czy podmiot, którego część nazwy to „ADP POLAND” jest wspólnikiem spółki 

cywilnej? [ CEIDG] 

a. Nie  

b. Tak, nr REGON tej spółki cywilnej to 930323298 

c. Tak, nr REGON tej spółki cywilnej to 930667164 

d. Nie ma takiego podmiotu. 

5. Jaki jest właściwy sąd rejonowy dla miejsca mającego kod pocztowy 53-332? [Bazy 

hoga] 

a. Sąd Rejonowy w Słupsku  

b. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków 

c. Sąd Okręgowy we Wrocławiu 

d. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 

6. Jaka jest wysokość kapitału zakładowego spółki o nr KRS 79650? [KRS] 

a. 400.000 zł 

b. 20.000.000 zł 

c. 30.000.000 zł 

d. 50.000.000 zł 

7. W jaki sposób reprezentowana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze 

REGON 302843259? [KRS] 

a. Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków 

zarządu działających łącznie 

b. Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest członek zarządu 

działający łącznie z prokurentem 

c. Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy prokurent 

samodzielnie oraz trzech członków zarządu działających łącznie. 

d. Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu 

samodzielnie. 
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8. Jak nazywa się właściciel / właściciele nieruchomości o księdze wieczystej nr 

WR1K/00090486/7 [KW]? 

a. Jan Makowski 

b. Anna Zadrożna 

c. Mirosław Zadrożny 

d. Anna i Mirosław Zadrożny  

9. Czy nieruchomość o numerze księgi wieczystej WR1L/00024214/8 jest obciążona prawem 

lub roszczeniem: 

a. Tak, jest obciążona prawem dożywocia. 

b. Tak, jest obciążona służebnością drogi koniecznej. 

c. Nie, nie jest obciążona żadnym prawem lub roszczeniem. 

d. W księdze wieczystej nie wpisuje się takich obciążeń. 

10. Czy nieruchomość o numerze księgi wieczystej WR1L/00024214/8 obciążona jest hipoteką 

/ hipotekami? 

a. Tak, jest obciążona jedną hipoteką 

b. Tak, jest obciążona dwoma hipotekami 

c. Nie 

d. Nie ma takiej nieruchomości  

11. Jaka jest wysokość kapitału zakładowego spółki o nr KRS 0000010681? [KRS]  SPR 

a. 3.000.000.000 zł 

b. 3.937.072.437 zł 

c. 300.000.000 zł 

d. 7.937.072.437 zł 

e. Nie ma takiego orzeczenia 

12. Jaki jest sposób reprezentacji w spółce „Netia” spółka akcyjna (siedziba: Warszawa)? 

[KRS] 

a. Do składania oświadczeń woli i podpisywania ich w imieniu spółki upoważnieni są 

dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu z prokurentem 

łącznie 

b. Do składania oświadczeń woli i podpisywania ich w imieniu spółki upoważniony jest 

każdy członek zarządu samodzielnie  

c. Do składania oświadczeń woli i podpisywania ich w imieniu spółki upoważnieni są 

dwaj członkowie zarządu łącznie (tylko) 

d. Do składania oświadczeń woli i podpisywania ich w imieniu spółki upoważniony jest 

każdy członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.  

 

Legenda skrótów i adresy stron www: 

 Strony sądów – strony różnych sądów polskich: różne adresy, należy wyszukać konkretny sąd 

w wyszukiwarce (np. google.pl) 

 CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej: 

https://prod.ceidg.gov.pl  

 Bazy hoga – wyszukiwarka pomocna przy ustalaniu właściwości miejscowej i kodów 

pocztowych– http://bazy.hoga.pl/kody.asp  

 KRS – Strona z wyszukiwarką podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego - 

https://ems.ms.gov.pl/krs  

 KW – Strona z wyszukiwarką ksiąg wieczystych - https://ekw.ms.gov.pl  

https://prod.ceidg.gov.pl/
http://bazy.hoga.pl/kody.asp
https://ems.ms.gov.pl/krs
https://ekw.ms.gov.pl/

