
Prawo handlowe – Uniwersytet Wrocławski, IPC 
 

1. Odpowiedzialność partnera, jeżeli umowa nie stanowi inaczej: 

a) obejmuje odpowiedzialność za zobowiązania własne oraz za zobowiązania spółki 

związane z wykonywaniem ich przez innych partnerów, 

b) zawiera odpowiedzialność za zobowiązania osób zatrudnionych przez partnerów, 

c) dotyczy odpowiedzialności partnera za działania lub zaniechania własne oraz osób, 

którym powierza on określone zadania, 

d) Kodeks spółek handlowych nie reguluje tej kwestii 

 

2. Umowa spółki komandytowej może być zawarta: 

a) w dowolnej formie, 

b) w zwykłej formie pisemnej, 

c) wyłącznie w tradycyjnej formie aktu notarialnego, 

d) zarówno w formie aktu notarialnego, jak i przy wykorzystaniu wzorca umowy, 

opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym certyfikatem. 

 

3. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki osobowej wymagana 

jest zgoda: 

a) wszystkich wspólników, włącznie ze wspólnikami wyłączonymi z prowadzenia spraw 

spółki, 

b) bezwzględnej większości wspólników, 

c) zwykłej większości wspólników, 

d) wszystkich wspólników, z wyjątkiem wspólników wyłączonych z prowadzenia spraw 

spółki. 

 

4. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce z o.o. okazuje się bezskuteczna za jej 

zobowiązania: 

a) wyłączną odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu, 

b) odpowiedzialność ponoszą zarówno członkowie zarządu, jak i wspólnicy, 

c) członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, jeżeli nie zostaną 

spełnione przesłanki ustawowe wyłączenia ich odpowiedzialności, 

d) odpowiedzialność ponoszą wszyscy wspólnicy.  

 

5. Zarządowi S.A. wiążących poleceń nie może wydawać: 

a) jedynie walne zgromadzenie, 

b) tylko rada nadzorcza, 

c) zarówno walne zgromadzenie, jak i rada nadzorcza, 

d) mogą w razie potrzeby je wydawać wymienione organy spółki. 

 

6. Zgodnie z aksjologią prawa handlowego członek rady nadzorczej S.A. nie może być 

jednocześnie: 

a) adwokatem, prokurentem, radcą prawnym, 

b) członkiem zarządu, 

c) likwidatorem,  

d) Kodeks spółek handlowych przewiduje jeszcze inne, niż wskazane w punkcie a-c, 

podmioty.  

 

 



7. Jeżeli akcjonariusz nie dokonał wpłaty na akcje w terminie określonym przez 

uchwałę walnego zgromadzenia, wówczas: 

a) przestaje być zobowiązany do wniesienia wkładu (wpłaty), a obowiązek ten 

przechodzi na pozostałych akcjonariuszy, 

b) jest zobowiązany także do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub 

odszkodowania, chyba że statut stanowi inaczej, 

c) zostaje od razu pozbawiony praw udziałowych przez unieważnienie dokumentów akcji 

lub świadectw udziałowych, 

d) jego akcje zostają umorzone ex lege. 

 

8. Które z poniższych spółek mogą być dzielone na dwie lub więcej spółek: 

a) spółka komandytowo-akcyjna, 

b) wszystkie spółki osobowe za wyjątkiem partnerskiej, 

c) spółki kapitałowe, 

d) spółki kapitałowe w upadłości. 

 

9. Zgłoszenia spółki akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zostać podpisane przez: 

a) wszystkich założycieli spółki, 

b) członków zarządu spółki, uprawnionych do jej reprezentacji, 

c) wszystkich członków zarządu, 

d) notariusza, który sporządził statut spółki oraz tzw. umowy założycielskie. 

 

10. Który z poniżej wymienionych warunków nie musi być spełniony dla skutecznej 

wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy: 

a) upoważnienie zarządu do wypłaty musi wynikać ze statutu, 

b) posiadanie przez spółkę środków na wypłatę oraz wykazanie zysku w sprawozdaniu 

finansowym za ostatni rok, 

c) podjęcie odpowiedniej uchwały przez walne zgromadzenie, 

d) zgoda rady nadzorczej. 

 

11. W świetle Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ochrona obejmuje: 

a) wyłącznie naruszenia, 

b) jedynie zagrożenia, 

c) istotne zagrożenia i naruszenia, 

d) bezpośrednią, cywilnoprawną ochronę konsumentów. 

 

12. Konkurencyjność regulacji prawnych Państw Członkowskich jest predysponowana  

w wypadku: 
a) unifikacji prawa na szczeblu unijnym, 

b) w dziedzinach objętych kompetencją wyłączną UE, 

c) w sferze nieuregulowanej na poziomie unijnym lub objętej minimalną harmonizacją, 

d) w ogóle nie jest możliwa. 
 


