Gdańsk, 13 grudnia 2018 r.

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
z przedmiotu Prawo handlowe
kierunek Prawo

I Pula
1.

Prawo gospodarcze i handlowe jako część prawa cywilnego. Zarys historii prawa
handlowego. Prawo gospodarcze publiczne i prywatne. Określenie prawa
gospodarczego i handlowego

2.

Pojęcie obrotu gospodarczego. Uczestnicy obrotu gospodarczego. Obrót powszechny,
handlowy i konsumencki

3.

Prawo handlowe a międzynarodowe prawo handlowe, międzynarodowe prawo
gospodarcze, międzynarodowe prawo prywatne

4.

Źródła prawa handlowego

5.

Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorcy zagranicznego

6.

Przedsiębiorstwo. Trzy rozumienia pojęcia „przedsiębiorstwo”. Przedsiębiorstwo a
przedsiębiorca. Czynności prawne mające za przedmiot przedsiębiorstwo

7.

Zasada swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w TFUE

8.

Pojęcie i zasady działalności gospodarczej. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia na
tle różnych modeli ekonomicznych
9. Zasada bezpieczeństwa obrotu gospodarczego? Jakie podmioty podlegają wpisowi w KRS.
Skutki wpisów w KRS

10.

Z jakich działów składa się rejestr przedsiębiorców? Jakie informacje o poszczególnych
przedsiębiorcach można uzyskać z rejestru?

11.

Jakie są różnice w KRS a CEIDG? Jakie dane o przedsiębiorcy ewidencjonuje się w
CEIDG? Co oznacza jawność formalna i materialna rejestru?

12.

Firma a nazwa przedsiębiorcy. Jakie są zasady prawa firmowego. Ochrona prawa do
firmy i do nazwy przedsiębiorcy

13.

Jak może zostać ukształtowana firma spółek handlowych

14.

Pojęcie i ustanowienie prokury. W jaki sposób następuje ustanowienie prokurenta w
spółce akcyjnej?
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15.

Prokura a pełnomocnictwo. Zakres prokury. Ustanowienie i udzielenie prokury

16.

Rodzaje i wygaśnięcie prokury

17.

Cechy charakterystyczne spółek osobowych
charakterystyczne spółek kapitałowych spółek

18.

Spółka kapitałowa w organizacji. Czym jest spółka w organizacji, kto ponosi
odpowiedzialność za jej zobowiązania i jaka jest jej gospodarcza przydatność?

19.

Cechy charakterystyczne spółki cywilnej

20.

Wkład w spółce cywilnej a wkłady w innych osobowych spółkach handlowych

21.

Wypowiedzenie udziału przez wspólnika w spółce cywilnej. Rozwiązanie spółki
cywilnej

22.

Jaki jest zakres prowadzenia spraw, a jaki reprezentacji w spółce cywilnej? Porównaj ze
spółką jawną.

23.

Jaki charakter prawny ma majątek w spółce cywilnej i jakie są tego skutki?

24.

Proszę porównać zasady odpowiedzialności wspólników w spółce cywilnej z zasadami
odpowiedzialności w spółce jawnej

25.

Jakie elementy musi i może zawierać umowa spółki jawnej. W jakich trybach może
zostać założona spółka jawna i na czym one polegają?

26.

Jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy spółką jawną a cywilną?

27.

Na czym polega prowadzenie spraw spółki jawnej, kto i na jakich zasadach prowadzi
sprawy spółki?

28.

Jakie są zasady reprezentacji spółki jawnej i jakie miejsce zajmują tu postanowienia
umowne?

29.

Prawa i obowiązki wspólnika w spółce jawnej. Jakie są zasady udziału wspólników
spółki jawnej w zyskach i stratach spółki? Co to jest udział kapitałowy w spółce jawnej
i jakie funkcje pełni?

30.

Na czym polega zakaz konkurencji w spółce jawnej i jakie są skutki jego naruszenia?

31.

W jaki sposób dokonuje się zmiany firmy spółki jawnej? W jaki sposób do spółki
jawnej może wejść nowa osoba w charakterze wspólnika?

32.

Jakie są bezwzględne i względne przyczyny rozwiązania spółki jawnej? Jakie są skutki
rozwiązania spółki?

33.

Na czym polega wypowiedzenie umowy spółki jawnej, jak się go dokonuje i jaki
wywołuje skutek?

34.

Jak przebiega postępowanie likwidacyjne spółki jawnej i czy w każdym przypadku
musi mieć miejsce?

35.

Czym różni się spółka partnerska od pozostałych spółek?

spółek

osobowych.

Cechy
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36.

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa spółki partnerskiej i jakiej formie
powinna zostać zawarta?

37.

Jakie są zasady odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki partnerskiej?

38.

Jakie są zasady prowadzenia i reprezentacji spółki partnerskiej?

39.

Jakie przyczyny powodują lub mogą powodować rozwiązanie spółki partnerskiej?

40.

Pojęcie spółki komandytowej i jej cechy charakterystyczne

41.

Jakie odmiany lub podtypy spółki komandytowej można wyróżnić ze względu na
relacje pomiędzy wspólnikami?

42.

Jakie są zasady odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki?

43.

Jaka jest relacja pomiędzy wysokością sumy komandytowej a wkładem
komandytariusza? Na czym może polegać wkład komandytariusza do spółki
komandytowej?

44.

W jakim zakresie komandytariuszowi można powierzyć prawo do prowadzenia spraw
i reprezentacji spółki? Jakie są szczególne prawa komandytariusza w zakresie kontroli
działalności spółki? Jakie są zasady podziału zysków w spółce komandytowej?

45.

W jaki sposób w spółce komandytowej doprowadzić do zmiany wysokości sumy
komandytowej? Czy śmierć wspólnika powoduje rozwiązanie spółki komandytowej?

46.

Na czym polega spółka komandytowa ze spółką kapitałową jako komplementariuszem?
Dlaczego takie rozwiązanie jest często stosowane w praktyce?

47.

Jakie są przyczyny i skutki rozwiązania spółki komandytowej? Kiedy sąd może
rozwiązać spółkę komandytową?

48.

Pojęcie spółki komandytowo-akcyjnej i jakie są jej cechy charakterystyczne. Elementy
osobowe i kapitałowe spółki komandytowo-akcyjnej

49.

Jakie postanowienia powinien zawierać statut spółki komandytowo-akcyjnej i jakiej
formie powinien być sporządzony?

50.

Status prawny komplementariusza
akcyjnej

51.

Jaka jest rola walnego zgromadzenia w spółce komandytowo-akcyjnej? W jakich
sprawach komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej muszą uzyskać zgodę
akcjonariuszy?

52.

Kto i na jakich zasadach prowadzi sprawy spółki komandytowo-akcyjnej i ją
reprezentuje?

53.

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowo-akcyjnej za jej zobowiązania

54.

Jakie przyczyny powodują lub mogą powodować rozwiązanie spółki komandytowoakcyjnej i czy postępowanie likwidacyjne jest obligatoryjne?

55.

Czym jest spółdzielnia i jakie cechy spółdzielni można wyróżnić?

56.

W jakich sytuacjach może nastąpić nabycie i ustanie członkostwa w spółdzielni?

a status akcjonariusza w spółce komandytowo-
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57.

Jakie są podstawowe prawa i obowiązki członka spółdzielni?

58.

Jakie są podstawowe organy spółdzielni i jakie pełnią funkcje?

II Pula
59.

Jakie rozwiązania charakterystyczne dla spółek osobowych występują w spółce z o.o.?
Jakie są przyczyny wysokiej popularności spółki z o.o.?

60.

W jaki sposób może powstać spółka z o.o. i co jest potrzebne do jej zarejestrowania?
Jakie kwestie muszą uzgodnić wspólnicy spółki z o.o. by mogła ona powstać?

61.

Czym jest kapitał zakładowy i jakie pełni funkcje?

62.

Jak można zdefiniować pojęcie wkładu na kapitał zakładowy spółki z o.o. i co może być
jego przedmiotem? Wkład a udział w spółce z o.o.

63.

Pojęcie udziału w spółce z o.o. Czy udziały w spółce z o.o. są zbywalne i jakie zasady
w tym zakresie przewiduje ustawodawca?

64.

Jakie kompetencje w stosunku do spółki z o.o. posiada sąd rejestrowy przez cały okres
działalności spółki?

65.

Jakie są prawa korporacyjne i majątkowe wspólnika spółki z o.o.? Na czym polega
prawo głosu i w jaki sposób się je wykonuje?

66.

Na czym polega prawo do dywidendy, komu i w jakiej wysokości przysługuje? Od
zaistnienia jakich zdarzeń jest uzależniona wypłata dywidendy wspólnikowi w spółce z
o.o.?

67.

Na czym polega umorzenie udziałów, jakie wywołuje skutki i kiedy może mieć
miejsce?

68.

Jakie dodatkowe obowiązki mogą mieć wspólnicy w spółce z o.o. i co może być
podstawą ich nałożenia? Kogo dotyczy i na czym polega obowiązek wniesienia dopłat
w spółce z o.o.?

69.

Na czym polega prawo pierwszeństwa i komu przysługuje? Czym są prawa przyznane
osobiście wspólnikowi jakie są różnice pomiędzy nimi a pozostałymi prawami
majątkowymi lub korporacyjnymi?

70.

Na czym polega prawo indywidualnej kontroli spółki z o.o. i kiedy może zostać
ograniczone lub wyłączone?

71.

Jakie są tzw. prawa mniejszości w spółkach kapitałowych i komu mogą przysługiwać?

72.

Kto i w jakich okolicznościach może żądać wyłączenia wspólnika w spółce z o.o.? W
jaki sposób następuje realizacja tego prawa i jakie ma skutki?

73.

Jakie tryby podwyższenia wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o. dopuszcza
ustawodawca i jakie przyjmuje tu regulacje?
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74.

Jakie zasady obniżenia wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o. przewiduje
ustawodawca?

75.

Kto może pełnić funkcję członka zarządu spółki z o.o.? Kto i w jaki sposób powołuje i
odwołuje członków zarządu spółki z o.o.?

76.

Jakie zasady prowadzenia spraw spółki z o.o. przewiduje ustawodawca?

77.

Kto i na jakich zasadach może reprezentować spółkę z o.o.?

78.

Jakie są różnice między kadencją a mandatem członka zarządu spółki z o.o.?

79.

Jakie są zasady odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce ze
względu na ich działalność?

80.

W jakich sytuacjach członkowie zarządu spółki z o.o. mogą ponosić osobistą
odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki? Jakie są okoliczności zwalniające
członków zarządu spółki z o.o. z odpowiedzialności za zobowiązania spółki?

81.

Kogo dotyczy i na czym polega zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.?

82.

Jakie są skutki śmierci członka zarządu lub wspólnika w spółce z o.o.?

83.

Czy wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Krakowie mogłaby prowadzić bez
szczególnych ograniczeń działalność gospodarczą na terytorium Francji? Czy
wspólnikiem takiej spółki mogłaby być spółka kapitałowa z siedzibą w Sydney, a
członkiem jej zarządu obywatel Turcji? Stosunki dominacji i podporządkowania w
spółce z o.o.

84.

Sposoby sprawowania nadzoru w spółce z o.o..

85.

Kto może zwołać zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.? W jaki sposób wspólnicy
są powiadamiani o zgromadzeniu?

86.

Czym jest zwyczajne zgromadzenie wspólników i kiedy powinno się odbyć?

87.

W jakich kwestiach dotyczących spółki z o.o. zgodę na dokonanie czynności muszą
wyrazić wspólnicy?

88.

Jak przebiega zgromadzenie wspólników? Jaką większością zapadają uchwały
wspólników w spółce z o.o. i w jaki sposób się ją oblicza?

89.

Czy w spółce z o.o. wspólnicy mogą podejmować uchwały bez odbycia zgromadzenia
wspólników?

90.

Kto może zaskarżyć uchwałę wspólników w spółce z o.o.?

91.

Jakie są przesłanki materialne uchylenia uchwały wspólników? Kto i w jakim trybie
decyduje o uchyleniu uchwały wspólników i jaki jest skutek jej uchylenia?

92.

Jakie są przesłanki materialne i formalne stwierdzenia nieważności uchwały
wspólników? Co w tym zakresie wynika z treści uchwały 7 sędziów SN o sygn. III CZP
13/13?
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93.

Jakie są terminy stwierdzenia nieważności uchwały wspólników spółki z o.o. i co stanie
się, jeśli nikt nie zażąda stwierdzenia nieważności uchwały, która została podjęta
wadliwie?

94.

Czy uchwała wspólników podjęta niezgodnie z przepisami KSH albo umową spółki o
odwołaniu członka zarządu spółki z o.o. jest skuteczna, tj. powoduje odwołanie tej
osoby? Jeśli tak to czy ta osoba może taką uchwałę zaskarżyć i dlaczego?

95.

Czym jest powództwo o stwierdzenie nieistnienia uchwały i w jakich przypadkach
można je zastosować?

96.

Jakie mogą być przyczyny rozwiązania spółki z o.o. i jakie są jej skutki?

97.

Na czym polega likwidacja spółki z o.o.?

98.

Jak przebiega proces powstania spółki akcyjnej?

99.

Czym jest spółka publiczna i jakie odmienności wykazuje wobec „prywatnej” spółki
akcyjnej?

100. Czym jest akcja w spółce akcyjnej? Czy zbywalność akcji może zostać ograniczona lub
wyłączona?
101. Na czym może polegać uprzywilejowanie akcji i z czego może ono wynikać?
102. Czym jest subskrypcja akcji? Czym jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i
jaką pełni rolę w przypadku spółek akcyjnych?
103. Na czym polega prawo poboru i komu przysługuje? Czym się charakteryzują akcje
aportowe
104. Czym są akcje nieme, jakie ograniczenia lub uprawnienia są z nimi związane?
105. Co to są akcje własne i akcje gratisowe w spółce akcyjnej?
106. Czym charakteryzują się świadectwa tymczasowe, świadectwa założycielskie i
świadectwa użytkowe w spółce akcyjnej?
107. Na czym polega przymusowy wykup akcji i odkup akcji?
108. Na czym polega prawo do dywidendy w spółce akcyjnej? Komu przysługuje prawo do
dywidendy w spółce akcyjnej, wziąwszy pod uwagę, że w trakcie roku obrotowego
akcje mogły być przedmiotem obrotu?
109. W jakim zakresie akcjonariusze w spółce akcyjnej mają dostęp do informacji na temat
działalności ich spółki?
110. Jaki może być skład i kompetencje rady nadzorczej w spółce akcyjnej?
111. Jaki wpływ na zarząd spółki akcyjnej ma rada nadzorcza oraz akcjonariusze?
112. Kto i w jakim trybie może zwołać walne zgromadzenie w spółce akcyjnej? Gdzie może
odbyć się walne zgromadzenie? Czy jeśli większość akcjonariuszy jest z zagranicy, to
czy zgromadzenie mogłoby się odbyć w państwie, w którym siedzibę lub miejsce
zwykłego pobytu ma jeden z akcjonariuszy?
113. Jakie są kompetencje walnego zgromadzenia?
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114. Sposób głosowania na walnym zgromadzeniu .Na jakich zasadach akcjonariusz może
oddać głos na walnym zgromadzeniu bez fizycznej obecności w miejscu obrad
zgromadzenia?
115. Czy byłoby możliwe, by akcjonariusz posiadał 55% całkowitej liczby akcji w spółce,
które będą mu dawały 60% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu? Czy
posiadając 60% ogólnej liczby głosów taki akcjonariusz może decydować samodzielnie
o działalności spółki?
116. Jakie są zasady podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej w granicach
kapitału docelowego?
117. Jakie są zasady warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej?
118. Jakie są zasady obniżenia kapitału zakładowego spółce akcyjnej?
119. Jaka jest rola organu nadzorczego w spółkach kapitałowych? Jaki wpływ posiada rada
nadzorcza na członków zarządu i decyzje przez nich podejmowane? Kim jest i jaką rolę
pełnić może biegły rewident w spółkach kapitałowych?
120. Na czym polega łączenie się spółek i jakie mogą być rodzaje połączeń?
121. Jakie są skutki połączenia spółek i z jaką chwilą występują?
122. Jakie kompetencje w procesie łączenia spółek posiadają ich zarządy i wspólnicy?
123. Jakie są zasady i rodzaje podziału spółki?
124. Jakie są skutki podziału spółki?
125. Jakie kompetencje w procesie podziału spółki posiada jej zarząd i wspólnicy?
126. Na czym polega przekształcenie spółki? Kto decyduje o przekształceniu spółki?
127. Jaka jest procedura przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę
fizyczną w spółkę kapitałową?
128. Co to jest spółka dominująca i spółka zależna?
129. Czym jest holding lub grupa spółek, jaką pełni rolę gospodarczą, dlaczego się je
tworzy?
130. Jaki jest reżim prawny spółki europejskiej i czym się charakteryzuje w porównaniu do
spółki akcyjnej?
131. Jakie organy występują w spółce europejskiej i jaka jest ich rola?

III Pula
132. Jakie są podstawy ogłoszenia upadłości? Komu przysługuje zdolność upadłościowa
133. Wskaż źródła prawa dla postępowań wszczynanych w razie niewypłacalności
przedsiębiorców. Jakie postępowania prowadzi się wobec niewypłacalnych
przedsiębiorców
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134. Scharakteryzuj krótko postępowanie restrukturyzacyjne.
135. Scharakteryzuj krótko postępowanie upadłościowe.
136. Pojęcie i cechy umowy handlowej. Rodzaje umów handlowych
137. Specyfika zawierania i wykonywania umów handlowych
138. Znaczenie zasady swobody umów dla umów handlowych
139. Czym charakteryzuje się umowa konsorcjum i umowa spółki cichej
140. Specyfika sprzedaży handlowej
141. Co jest przedmiotem regulacji konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży
towarów?
142. Jakie są zasady stosowania konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży
towarów?
143. Pojęcie Incoterms. Jakie znaczenie przy umowach handlowych mają Incoterms.
144. Umowy w gospodarce elektronicznej – e-commerce na wybranych dwóch przykładach
145. Umowy pośrednictwa handlowego na przykładzie umowy agencyjnej
146. Umowy pośrednictwa handlowego na przykładzie umowy komisu
147. Pojęcie umowy agencyjnej. Jakie są prawa i obowiązki agenta w umowie agencyjnej?
148. Co to jest świadczenie wyrównawcze w umowie agencyjnej?
149. Na czym polega komis sprzedaży? Jakie są prawa i obowiązki stron umowy?
150. Na czym polega komis kupna? Jak kształtuje się odpowiedzialność komisanta za wady
rzeczy sprzedawanej?
151. Umowy powiernicze
152. Jak brzmi kodeksowe pojęcie leasingu i co może być jego przedmiotem? Rodzaje
leasingu. Na czym polega gospodarcze wykorzystanie umowy leasingu
153. W jakich przypadkach można wypowiedzieć umowę leasingu?
154. Na czym polega factoring i co może być jego przedmiotem?
155. Jakie rodzaje factoringu można wyróżnić?
156. Różnice pomiędzy factoringiem a forfaitingiem
157. Na czym polega forfaiting
158. Jak można zdefiniować franchising i jaki jest charakter prawny umowy?
159. Umowa franchisingu jako przykład umowy o korzystanie z praw. Rodzaje franchisingu
160. Proszę omówić różnice pomiędzy umową licencyjną a umową know-how
161. Pojęcie i charakter prawny umowy kredytu? Czym się różni umowa pożyczki od
umowy kredytu?
162. Pojęcie i charakter prawny umowy rachunku bankowego
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163. Na czym polega istota akredytywy?
164. Jaka jest definicja i charakter prawny umowy przewozu?
165. Na czym polega umowa spedycji?
166. Na czym polega umowa składu
167. Umowy inwestycyjne w budownictwie na przykładzie umowy o roboty budowlane.
168. Umowy inwestycyjne w budownictwie na przykładzie umowy deweloperskiej
169. Jaka jest istota papieru wartościowego i według jakich kryteriów można dokonać
podziału papierów wartościowych?
170. Na czym polega istota weksla trasowanego i jakie elementy ustawowe powinien
zawierać? W jaki sposób dochodzi się roszczeń z weksla?
171. Na czym polega istota weksla własnego i jakie elementy ustawowe powinien zawierać?
Na czym polega istota weksla in blanco? Jakie jest gospodarcze wykorzystanie weksla
in blanco?
172. Jakie są podobieństwa i różnice miedzy wekslem a czekiem?
173. Pojęcie i funkcje obligacji
174. Instrumenty finansowe na dwóch wybranych przykładach
175. Co to są fundusze inwestycyjne i jaki jest cel ich powołania?
176. Pojęcie własności przemysłowej. Ochrona własności przemysłowej
177. Patent a wynalazek. Cywilnoprawna ochrona przed naruszeniami i ustanie ochrony
patentu.
178. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego. Pojęcie, cechy i funkcje
179. Wzór użytkowy i wzór przemysłowy jako przedmiot ochrony prawa własności
przemysłowej. Pojęcie i cechy
180. Kwestia ochrony programów komputerowych
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