
Obsługa Prawniczych Baz Danych  

Semestr zimowy 2018/2019  

ZESTAW ZADAŃ NR 4  

Instrukcja:  

Zestaw składa się z 10 zadań, które należy rozwiązać korzystając z zasobu serwisu: Centralna 

Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej. Rozwiązanie zadań polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane w treści 

zadania polecenie. Każde zadanie poprzedzone jest informacją, co do zalecanego sposobu 

wyszukiwania danych. Rozwiązanie zadań polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane w 

treści zadania polecenie. Każde zadanie poprzedzone jest informacją, w jakim systemie aktów 

prawnych należy szukać danego dokumentu. Odpowiedzi należy numerować według numerów 

poszczególnych zadań, bez przepisywania treści samego polecenia. Rozwiązania należy 

zapisać w dokumencie tekstowym, podpisując w lewym górnym rogu w następujący sposób: 

Imię i nazwisko, zadanie nr 4. Dokument proszę zatytułować w następujący sposób: Imię i 

nazwisko, zadanie nr 4. Po rozwiązaniu wszystkich zadań proszę o zapisanie dokumentu 

tekstowego w formacie PDF i przesłanie na adres mailowy: damian.klimas@uwr.edu.pl . W 

tytule wiadomości e-mail należy wpisać: Imię i nazwisko, zadanie nr 4.  

Termin na przesłanie rozwiązanych zadań mija w piątek 11 stycznia 2019 r., o godzinie 

23:59. Zadania przesłane po tym terminie nie będą zaliczone.  

Aby uzyskać PLUSA należy rozwiązać co najmniej 6 zadań w całości poprawnie (uzyskać 6 

punktów). 

Zadanie nr 1 

Wyszukiwanie w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Sądowego 

Polecenie: 

Znajdź podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000292095. 

Wskaż: 

a) Ilu jest wspólników w tym podmiocie?  

b) Jaki jest przeważający przedmiot działalności? 

Zadanie nr 2 

Wyszukiwanie w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Sądowego 

Polecenie: 

Znajdź podmiot o nazwie FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO w rejestrze 

przedsiębiorców. Wskaż: 

mailto:damian.klimas@uwr.edu.pl


a) Czy podmiot jest też wpisany do rejestru stowarzyszeń. 

b) Adres podmiotu. 

Zadanie nr 3 

Wyszukiwanie w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Sądowego 

Polecenie:  

Ile podmiotów w rejestrze Stowarzyszeń z Wrocławia otrzymało status Organizacji Pożytku 

Publicznego między listopadem 2014 a lutym 2015? 

Zadanie nr 4 

Wyszukiwanie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Polecenie: 

Znajdź podmiot zarejestrowany w CEIDG o następującym numerze NIP: 8971680496. 

Wskaż: 

a) Przeważający przedmiot działalności. 

b) Kto dokonał wpisu założenia działalności gospodarczej. 

 

Zadanie nr 5 

Wyszukiwanie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Polecenie: 

Znajdź w CEIDG Winnicę Rodzinną w województwie dolnośląskim. Wskaż: 

a) Imię i nazwisko pełnomocnika przedsiębiorcy. 

b) Czy przedsiębiorca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. 

c) Numer wniosku na podstawie, którego założono działalność gospodarczą. 

 

Zadanie nr 6 

Wyszukiwanie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Polecenie: 

Znajdź w CEIDG firmę SANDWICZ z województwa łódzkiego. Wskaż: 

a) Imiona i nazwiska wspólników. 



b) Status indywidualnej działalności gospodarczej wspólnika posiadającego NIP: 

8272092032. 

Zadanie nr 7 

Wyszukiwanie w elektronicznych księgach wieczystych 

Polecenie: 

a) Ustal cyfrę kontrolą księgi wieczystej o następującym numerze: WR1K/00052392. 

b) Wskaż adres tej nieruchomości. 

 

Zadanie nr 8 

Wyszukiwanie w elektronicznych księgach wieczystych 

Polecenie: 

Znajdź Księgę Wieczystą o numerze WR1K/00057997/9. Wskaż: 

a) Czy stojący na nieruchomości gruntowej budynek stanowi odrębną własność? 

b) Kto jest właścicielem nieruchomości? 

c) Jakie roszczenie ma Gmina Wrocław do tej nieruchomości? 

 

Zadanie nr 9 

Wyszukiwanie w elektronicznych księgach wieczystych 

Polecenie: 

Odnajdź Księgę Wieczystą o numerze WR1K/00128793. Wskaż na podstawie jakich dwóch 

umów Uniwersytet Wrocławski stał się właścicielem nieruchomości gruntowej. 

 

Zadanie nr 10 

Wyszukiwanie w elektronicznych księgach wieczystych 

Polecenie: 

1) Na jaką kwotę jest ustanowiona hipoteka na nieruchomości dla której jest prowadzona 

księga wieczysta o numerze: WR1K/00050586? 



2) Podaj cyfrę kontrolną księgi wieczystej ustanowionej dla lokalu mieszkalnego o numerze 

32/2. 


