
Czêœæ A. Testy

Test 1. Czêœæ historyczna

1. Nowelizacja KC z 14.2.2003 r. wprowadzi³a do KC przepisy dotycz¹ce:

a) umowy leasingu,
Czêœæ A. TestyCzêœæ A. Testyb) umowy factoringu,
c) pojêcia firmy i prokury,
d) pojêcia przedsiêbiorcy.

2. W wyniku nowelizacji KC pojêcie „firma”:

a) jest czêœci¹ sk³adow¹ pojêcia przedsiêbiorstwa w rozumieniu art. 551 KC,
b) s³u¿y oznaczeniu tylko przedsiêbiorców,
c) nie s³u¿y oznaczeniu prowadzonego przez przedsiêbiorcê przedsiêbiorstwa,
d) podlega wpisowi do rejestru.

3. Instytucja prokury w prawie polskim:

a) zosta³a wprowadzona do Kodeksu cywilnego nowelizacj¹ z 14.2.2003 r.,
b) jest nadal regulowana przepisami Kodeksu handlowego,
c) wywodzi siê z prawa niemieckiego,
d) wywodzi siê z prawa francuskiego.

4. Kodeks handlowy jest:

a) ustaw¹ z 27.6.1934 r.,
b) rozporz¹dzeniem Prezydenta RP z 27.6.1934 r.,
c) ustaw¹ z 28.4.1936 r.,
d) ustaw¹ z 15.9.2000 r.

5. Kodeks spó³ek handlowych:

a) jest ustaw¹ z 15.9.2000 r.,
b) zast¹pi³ poprzednio obowi¹zuj¹cy KH,

Pszczó³ka, Skrodzka, Skrodzki, Zaremba, Prawo handlowe, wyd. 3, Repetytoria C.H. Beck Test 1



c) podlega³ kilku nowelizacjom,
d) by³ do tej pory nowelizowany tylko raz, w 2003 r.

6. Przepisy KSH zastêpuj¹ce przepisy KH wprowadzi³y najdalej id¹ce zmiany
w zakresie spó³ki:

a) jawnej,
b) komandytowej,
c) z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹,
d) akcyjnej.

7. Przedmiotowe ujêcie prawa handlowego jest charakterystyczne dla:

a) Kodeksu handlowego Napoleona,
b) niemieckiego HGB,
c) amerykañskiego Jednolitego Kodeksu Handlowego,
d) polskiego Kodeksu handlowego.

8. Spó³ka partnerska jako typ spó³ki handlowej:

a) mia³a swój odpowiednik w przepisach uchylonego KH,
b) jest nowym typem spó³ki wprowadzonym przez KSH,
c) jest dok³adnym odzwierciedleniem niemieckich rozwi¹zañ normatywnych do-

tycz¹cych spó³ki partnerskiej,
d) jest dok³adnym odzwierciedleniem amerykañskich rozwi¹zañ normatywnych

dotycz¹cych spó³ki partnerskiej.

9. Przepisy dotycz¹ce spó³ki komandytowej zawarte w KSH reguluj¹:

a) klasyczny model spó³ki komandytowej,
b) dynamiczny model spó³ki komandytowej
c) poœredni model spó³ki komandytowej,
d) model spó³ki komandytowej „figuranckiej”.

10. Polska regulacja prawna spó³ki komandytowo-akcyjnej w KSH:

a) mia³a swój odpowiednik ju¿ w KH,
b) jest modelem francusko-niemieckim,
c) jest modelem szwajcarskim,
d) jest specyficznym modelem polskim.

11. Pierwsza normatywna regulacja spó³ki z o.o. nast¹pi³a:

a) w Niemczech w po³owie XIX w.,
b) w Stanach Zjednoczonych w I dekadzie XX w.,
c) w Niemczech w latach 90. XIX w.,
d) we Francji w Kodeksie handlowym Napoleona.
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12. Pierwsz¹ polsk¹ regulacj¹ spó³ki z o.o.:

a) by³ dekret z 1919 r.,
b) by³o rozporz¹dzenie Prezydenta RP z 1933 r.,
c) by³o rozporz¹dzenie Prezydenta RP z 1934 r.,
d) by³a ustawa KSH z 15.9.2000 r.

13. Zmiana polskiego prawa o spó³ce akcyjnej na gruncie KSH mia³a charakter:

a) wy³¹cznie merytoryczny,
b) wy³¹cznie konstrukcyjny,
c) merytoryczny i konstrukcyjny,
d) doprecyzowuj¹cy w stosunku do dotychczasowych przepisów.

14. Krajami postkomunistycznymi, które wczeœniej ni¿ Polska uregulowa³y
w sposób nowoczesny i zgodny z prawem europejskim ³¹czenie, podzia³ i prze-
kszta³cenie spó³ek, s¹:

a) Chorwacja,
b) Czechy,
c) S³owenia,
d) Wêgry.

15. Pod rz¹dami KH:

a) nie by³o mo¿liwe po³¹czenie spó³ki akcyjnej ze spó³k¹ z o.o.,
b) nie uwzglêdniono ¿adnej mo¿liwoœci ³¹czenia spó³ek osobowych,
c) nie by³o mo¿liwe dokonanie podzia³u spó³ki kapita³owej,
d) istnia³a mo¿liwoœæ przekszta³cenia spó³ki osobowej w spó³kê kapita³ow¹.

Test 2. Krajowy Rejestr S¹dowy

1. KRS prowadz¹ w systemie informatycznym s¹dy:

a) rejonowe,
b) okrêgowe,
c) wojewódzkie,
d) gospodarcze.

2. Co do zasady do postêpowania przed s¹dami rejestrowymi stosuje siê prze-
pisy:

a) KPA,
b) KPA, ale tylko w zakresie za³atwiania spraw,
c) KPC o postêpowaniu procesowym,
d) KPC o postêpowaniu nieprocesowym.
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Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹

Kazus 18. Wk³ad niepieniê¿ny do spó³ki (aport)

Kazus 18. Wk³ad niepieniê¿ny do spó³ki (aport)Jerzy R. tytu³em aportu wniós³ do spó³ki z o.o. „Atlas” zajmuj¹cej siê pro-
dukcj¹ i handlem winami – przedsiêbiorstwo w postaci Rozlewni Wina w R.
W umowie wymieniono elementy wchodz¹ce w sk³ad przedsiêbiorstwa oraz
d³ugi zwi¹zane z przedsiêbiorstwem, wœród których nie by³o jednak d³ugu
wobec Jana K. z tytu³u ceny za sprzedane towary w kwocie 20 000 z³. Jerzy
R. zwróci³ siê do spó³ki z ¿¹daniem zap³aty d³ugu, wskazuj¹c na wniesienie
do spó³ki przedsiêbiorstwa. Ta ostatnia odmówi³a, twierdz¹c, ¿e nast¹pi³o
wniesienie do spó³ki przedsiêbiorstwa z wy³¹czeniem spornego d³ugu.

Proszê przedstawiæ rozwi¹zanie problemu oraz skutki wniesienia do
spó³ki tytu³em aportu przedsiêbiorstwa z punktu widzenia odpowiedzialno-
œci za zobowi¹zanie przy jego prowadzeniu.

Problemy

1. Pojêcie wk³adu niepieniê¿nego – aportu.
2. Przedmiot wk³adu niepieniê¿nego do spó³ki z o.o.
3. Przedsiêbiorstwo jako wk³ad do spó³ki z o.o.
4. Zasady odpowiedzialnoœci wspólnika za wadliwy wk³ad.

Proponowane rozwi¹zanie

Problematykê wk³adu wnoszonego do spó³ki z o.o. w celu pokrycia
udzia³u okreœla art. 158 KSH.

Art. 158 § 1 KSH – Je¿eli wk³adem do spó³ki w celu pokrycia udzia³u ma
byæ w ca³oœci albo w czêœci wk³ad niepieniê¿ny (aport), umowa spó³ki po-
winna szczegó³owo okreœlaæ przedmiot tego wk³adu oraz osobê wspólnika
wnosz¹cego aport, jak równie¿ liczbê i wartoœæ nominaln¹ objêtych w za-
mian udzia³ów.
§ 11. [Art. 158 § 11 dodany ustaw¹ z 1.4.2011 r., która wchodzi w ¿ycie
1.1.2012 r.] W przypadku spó³ki, której umowê zawarto przy wykorzysta-
niu wzorca umowy na pokrycie kapita³u zak³adowego wnosi siê wy³¹cznie
wk³ady pieniê¿ne. Pokrycie kapita³u zak³adowego powinno nast¹piæ nie
póŸniej ni¿ w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru.
§ 12. [Art. 158 § 12 dodany ustaw¹ z 1.4.2011 r., która wchodzi w ¿ycie

1.1.2012 r.] Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego dokonywane po wpisie do
rejestru spó³ki, której umowê zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy,
mo¿e byæ pokryte wk³adami pieniê¿nymi lub niepieniê¿nymi.
§ 2. Wynagrodzenia za us³ugi œwiadczone przy powstaniu spó³ki nie mo¿na
wyp³acaæ ze œrodków wp³aconych na pokrycie kapita³u zak³adowego, jak
równie¿ zaliczaæ na poczet wk³adu wspólnika.
§ 3. Przedmiot wk³adu pozostaje do wy³¹cznej dyspozycji zarz¹du spó³ki.
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Wk³adem do spó³ki w celu pokrycia udzia³u mo¿e byæ zarówno wk³ad
pieniê¿ny, jak i wk³ad niepieniê¿ny. Zgodnie z § 1 ww. przepisu, je¿eli
wk³ad jest w ca³oœci lub w czêœci niepieniê¿ny (aport), to wówczas umowa
spó³ki powinna szczegó³owo okreœlaæ m.in. jego przedmiot.

Przedmiotem aportu do spó³ki kapita³owej mo¿e byæ tak¿e przedsiê-
biorstwo w znaczeniu przedmiotowym jako zespó³ sk³adników maj¹tko-
wych (art. 551, 751 i 554 KC), a tak¿e ró¿ne prawa do korzystania z przed-
siêbiorstwa, z wy³¹czeniem u¿ytkowania.

Problematyka aportu poruszona zosta³a równie¿ w art. 14 KSH oraz
w art. 175 KSH.

Przyst¹pienie do d³ugu z mocy ustawy reguluje art. 554 KC. Nastêpuje
ono w szczególnoœci wed³ug Kodeksu cywilnego w razie nabycia przedsiê-
biorstwa bez przejêcia lub zaspokojenia d³ugów, jakie by³y zwi¹zane z jego
prowadzeniem. Powy¿szy przepis ma zastosowanie, gdy nie dosz³o do zaspo-
kojenia d³ugu b¹dŸ przejêcia d³ugu na zasadach ogólnych (art. 519 KC).
Przepis ten dotyczy nabycia na podstawie umowy, nie wchodzi natomiast
w grê nabycie w wyniku nacjonalizacji, wyw³aszczenia, aktów administra-
cyjnych. Przepis ten nie ma równie¿ zastosowania w wypadku nabycia
pierwotnego (np. zasiedzenie).

Przepis art. 554 KC kreuj¹cy solidarn¹ odpowiedzialnoœæ zbywcy i na-
bywcy przedsiêbiorstwa odnosi siê do pojêcia przedsiêbiorstwa w ujêciu
przedmiotowym i funkcjonalnym w rozumieniu art. 551 KC. Wy³¹czenie
z przekazania poszczególnych sk³adników jego mienia nie oznacza, ¿e
czynnoœæ prawna nie obejmuje zbycia przedsiêbiorstwa – art. 552 KC. Prze-
pis art. 554 KC kreuje kumulatywne przyst¹pienie do d³ugu ex lege na-
bywcy przedsiêbiorstwa. Zbywca wówczas odpowiada za d³ugi przedsiê-
biorstwa z nabywc¹ bez mo¿liwoœci wy³¹czenia b¹dŸ ograniczenia tak¿e
odpowiedzialnoœci, chyba ¿e w chwili nabycia nabywca nie wiedzia³ o ist-
niej¹cych zobowi¹zaniach mimo zachowania nale¿ytej starannoœci. Jest
rzecz¹ oczywist¹, ¿e dla powstania solidarnej odpowiedzialnoœci zbywcy
i nabywcy przedsiêbiorstwa obydwa podmioty musz¹ zachowaæ swój byt
prawny. W przeciwnym razie taka odpowiedzialnoœæ w ogóle by nie po-
wsta³a, a co najwy¿ej wierzyciel móg³by dochodziæ sp³acenia d³ugu po
spe³nieniu ustawowych wymogów od nastêpcy prawnego zbywcy. Do
takiego stanu faktycznego nie mo¿e mieæ zastosowania art. 554 KC. Ratio
legis wprowadzenia kumulatywnego przyst¹pienia do d³ugu nabywcy przed-
siêbiorstwa wynika z ochrony wierzyciela przed zagro¿eniem usuniêcia
maj¹tku przez d³u¿nika i powstaniem jego niewyp³acalnoœci w ca³oœci b¹dŸ
w wiêkszym stopniu oraz zapewnienie bezpieczeñstwa obrotu gospodarcze-
go, a tak¿e zmniejszenia ryzyka dzia³alnoœci gospodarczej. Do uprawnieñ
wierzyciela nale¿y wybór przys³uguj¹cych mu roszczeñ wywiedzionych
z prawa materialnego. Przez przedsiêbiorstwo nale¿y rozumieæ pewien zor-
ganizowany kompleks maj¹tkowy przeznaczony do produkcji dóbr b¹dŸ
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œwiadczenia us³ug, sk³adaj¹cy siê z rzeczy i praw po³¹czonych wêz³em
funkcji w obrocie gospodarczym i zdolny do procesu produkcji. Z kolei
zgodnie z art. 552 KC, co do zasady, czynnoœæ prawna maj¹ca za przedmiot
przedsiêbiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w jego sk³ad, chyba ¿e co
innego wynika z treœci czynnoœci prawnej. Wy³¹czenie z woli stron po-
szczególnych sk³adników maj¹tku przedsiêbiorstwa nie oznacza zatem
wcale, ¿e czynnoœæ prawna nie ma za przedmiot przedsiêbiorstwa. Istotne
w tym stanie rzeczy jest ustalenie, czy zbyty maj¹tek stanowi na tyle zorga-
nizowany kompleks praw, obowi¹zków i rzeczy, ¿e zdolny jest do realizacji
rzeczonych zadañ gospodarczych. Byt prawny zbywcy jest w zasadzie ko-
nieczny do powstania solidarnej odpowiedzialnoœci z nabywc¹ za zobo-
wi¹zania zbywcy i ma wtórne znaczenie dla oceny, czy dosz³o do zbycia
przedsiêbiorstwa w ujêciu przedmiotowym i funkcjonalnym (orzeczenie
SA w £odzi z 8.1.1997 r., I ACr 527/96, OSA 1997, Nr 5, poz. 32).

Zgodnie z art. 552 KC czynnoœæ prawna maj¹ca za przedmiot przedsiê-
biorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w sk³ad przedsiêbiorstwa, chyba
¿e co innego wynika z treœci czynnoœci prawnej albo z przepisów szczegól-
nych. Wzajemny stosunek ww. artyku³u do art. 554 KC jest przedmiotem
kontrowersji w piœmiennictwie. Zgodnie z koncepcj¹ M. Litwiñskiej (Dzier-
¿enie i u¿ytkowanie w œwietle art. 552 KC, PPH 1993, Nr 2, s. 8 i nast.)
art. 554 KC nie jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 552 KC, po-
niewa¿ dotyczy on stosunków zewnêtrznych miêdzy zbywc¹ i nabywc¹
przedsiêbiorstwa a ich wierzycielem, podczas gdy art. 552 KC odnosi siê
jedynie do stosunku zobowi¹zaniowego pomiêdzy zbywc¹ i nabywc¹.
Sprawia to, ¿e przy okazji dokonywania czynnoœci prawnych zbycia przed-
siêbiorstwa wystêpuj¹ dwa stosunki obligacyjne: pomiêdzy zbywc¹ i na-
bywc¹ oraz pomiêdzy zbywc¹ i nabywc¹ a wierzycielem. Pierwszy z nich
jest uregulowany w art. 552 KC, a drugi podlega regulacji przewidzianej
w art. 554 KC. Artyku³ 552 KC wiêc nie stanowi podstawy do wniosku, ¿e
czynnoœæ prawna maj¹ca za przedmiot przedsiêbiorstwo poci¹ga za sob¹
przejêcie zobowi¹zañ zwi¹zanych z prowadzeniem przedsiêbiorstwa przez
nabywcê, natomiast przepis ten mo¿e stanowiæ podstawê roszczeñ regre-
sowych pomiêdzy zbywc¹ a nabywc¹ przedsiêbiorstwa w razie np. wy-
³¹czenia w umowie czêœci lub ca³oœci zobowi¹zañ z zakresu zbywanego
przedsiêbiorstwa.

Zgodnie z wyrokiem SN z 30.1.1997 r. (III CKN 28/96, OSNC 1997,
Nr 5, poz. 65), wniesienie do spó³ki czêœci sk³adników maj¹tkowych przed-
siêbiorstwa pañstwowego nie uzasadnia jej odpowiedzialnoœci jako na-
bywcy przedsiêbiorstwa (art. 554 KC), choæby sk³adniki te umo¿liwia³y
prowadzenie dzia³alnoœci przez tê spó³kê.

W myœl art. 554 KC odpowiedzialnym solidarnie ze zbywc¹ za jego zo-
bowi¹zania zwi¹zane z prowadzeniem przedsiêbiorstwa jest nabywca ca-
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Czêœæ C. Tablice

Wiadomoœci ogólne o prawie handlowym

M. Hag³as , P. Kostañski , Prawo cywilne – czêœæ ogólnaCzêœæ C. TabliceCzêœæ C. Tablice1Tabl. 1. Prawo

2Tabl. 2. Podzia³ obrotu gospodarczego
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Prawo

w znaczeniu przedmiotowym –
zespó³ norm

w znaczeniu podmiotowym –
uprawnienie

Obrót gospodarczy

powszechny
(konsumenci)

mieszany
(konsumenci i przedsiêbiorcy)

profesjonalny
(przedsiêbiorcy)



3Tabl. 3. Podzia³ prawa gospodarczego
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Prawo

publiczne prywatne (handlowe)

zabezpiecza funkcjonowanie gospodarki
jako ca³oœci

reguluje stosunki o charakterze pionowym
(przedsiêbiorca a pañstwo)

okreœla normatywne pojêcie
dzia³alnoœci gospodarczej

pos³uguje siê przy regulacji stosunków
prawnych form¹ w³adcz¹

okreœla zasady dzia³ania przedsiêbiorstw
w obrocie gospodarczym

reguluje stosunki o charakterze poziomym
(zawieranie umów, podmioty autonomiczne)

reguluje organizacjê przedsiêbiorstw
oraz stosunki prawne obrotu gospodarczego

pos³uguje siê przy regulacji stosunków
prawnych metod¹ cywilnoprawn¹

Prawo gospodarcze –
zespó³ norm zajmuj¹cy siê obrotem gospodarczym

publiczne prywatne (handlowe)



5Tabl. 5. Historia aktów normatywnych prawa handlowego
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