I.

Zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego dla kierunku prawo
1.
2.
3.
4.
5.

Wymień i omów cechy ustawowe działalności gospodarczej.
Wskaż zakres przedmiotowy prokury.
Pojęcie i funkcje spółki cywilnej.
Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej.
Wskaż zasady odpowiedzialności wspólników za zobowiązania w spółce
jawnej.
6. Spółka partnerska – definicja, zakres zastosowania.
7. Istota indywidualnej odpowiedzialności partnerów w spółce partnerskiej.
8. Zasady funkcjonowania zarządu w spółce partnerskiej.
9. Jak w KSH unormowano reprezentację i prowadzenie spraw spółki
partnerskiej.
10. Prawa i obowiązki komandytariuszy w spółce komandytowej.
11. Zasady odpowiedzialności komandytariuszy za zobowiązania spółki
komandytowej.
12. Wymień i omów elementy procedury tworzenia spółki z o.o.
13. Wymień i omów cechy wkładów niepieniężnych (aportowych).
14. Wymień i scharakteryzuj sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki
z o.o.
15. Scharakteryzuj sposoby obniżenia kapitału zakładowego spółki z o.o.
16. Wskaż dopuszczalne ograniczenia zbycia udziałów w spółce z o.o.
17. Wymień podstawowe prawa korporacyjne i majątkowe wspólników spółki z
o.o.
18. Na czym polega prawo kontroli indywidualnej w spółce z o.o.
19. Wskaż i scharakteryzuj obligatoryjne organy spółki z o.o.
20. W jaki sposób może być powoływany zarząd spółki z o.o.
21. Wskaż różnice pomiędzy radą nadzorczą a komisją rewizyjna w spółce z o.o.
22. Scharakteryzuj sposoby podwyższania kapitału zakładowego spółki akcyjnej.
23. Scharakteryzuj rodzaje subskrypcji akcji i ich adresatów.
24. Pojęcie akcji.
25. Wskaż i scharakteryzuj prawa korporacyjne i majątkowe akcjonariusza.
26. Wymień i scharakteryzuj sposoby łączenia spółek i formy prawne po ich
połączeniu.
27. Monistyczny i dualistyczny system organów SE.
28. Klasyfikacja umów według kryterium ich podstawowego przedmiotu i funkcji.
29. Pojęcie spółdzielni i podstawowe jej cechy definicyjne.
30. Wymień postacie i funkcje wzorów umownych.
II.

Zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego dla kierunku administracja.
1.
2.
3.
4.

Wymień i omów cechy ustawowe działalności gospodarczej.
Omów reguły ustalania firmy przedsiębiorcy.
Zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki cywilnej.
Wskaż warunki przeniesienia praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na
inną osobę.
5. Omów prowadzenie spraw spółki przez wspólnika w spółce jawnej.
6. Wymień przyczyny rozwiązania spółki jawnej.
7. Kiedy spółka partnerska może funkcjonować jako spółka jednoosobowa.

8. Prawa i obowiązki komplementariuszy w spółce komandytowej.
9. Reguły odpowiedzialności komplementariuszy za zobowiązania spółki
komandytowej.
10. Rola komplementariuszy w spółce komandytowej.
11. Wymień i omów elementy procedury tworzenia spółki z o.o.
12. Wymień i omów cechy wkładów niepieniężnych (aportowych).
13. Wymień i scharakteryzuj sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki
z o.o.
14. Scharakteryzuj sposoby obniżenia kapitału zakładowego spółki z o.o.
15. Wymień podstawowe prawa korporacyjne i majątkowe wspólników spółki z
o.o.
16. Jakie organy spółki z o.o. są obligatoryjne.
17. Kadencja członków zarządu w spółce z o.o. oraz spółce akcyjnej.
18. Sposoby powoływania oraz odwoływania członków rady nadzorczej spółki z
o.o. oraz spółki akcyjnej.
19. Wskaż sprawy będące przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników
spółki z o.o.
20. Scharakteryzuj rodzaje subskrypcji akcji i ich adresatów.
21. Warunki uczestnictwa w zgromadzeni akcjonariuszy spółki akcyjnej.
22. Przesłanki uchylenia uchwały zgromadzenia akcjonariuszy.
23. Jakie spółki handlowe mogą być poddawane podziałowi.
24. Wymień podstawowe klasyfikacje akcji oraz ich kryteria.
25. Jak unormowano w KSH obrót akcjami.
26. Wskaż reguły podejmowania uchwał przez zarząd spółki akcyjnej.
27. Forma prawna i kapitał zakładowy SE.
28. Pojęcie spółdzielni i podstawowe jej cechy definicyjne.
29. Wymień postacie i funkcje wzorów umownych.
30. Wymień i scharakteryzuj tryby zawierania umów gospodarczych.
III.

Zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego dla kierunku administracja – systemy
bezpieczeństwa publicznego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wymień i omów cechy ustawowe działalności gospodarczej.
Sposoby reprezentacji przedsiębiorcy.
Wskaż podstawowe cechy spółek osobowych.
Na czym polega prawo kontroli wspólnika spółki jawnej.
Omów prowadzenie spraw spółki przez wspólnika spółki jawnej.
Scharakteryzuj pojęcie „wolny zawodów”.
Czy w spółce partnerskiej stosuje się zasadę odpowiedzialności subsydiarnej
za zobowiązania.
8. Zasady odpowiedzialności komandytariuszy za zobowiązania spółki
komandytowej.
9. Pojęcie spółki z o.o.
10. Wymień i omów elementy procedury tworzenia spółki z o.o.
11. Wymień i omów funkcje kapitału zakładowego.
12. Wymień i scharakteryzuj sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki
z o.o.
13. Scharakteryzuj sposoby obniżenia kapitału zakładowego spółki z o.o.
14. Wskaż warunki zbycia udziałów w spółce z o.o.

15. Wymień podstawowe prawa korporacyjne i majątkowe wspólników spółki z
o.o.
16. Jakie organy spółki z o.o. są obligatoryjne.
17. W jaki sposób może być powoływany zarząd spółki z o.o.
18. Kadencja członków zarządu w spółce z o.o. oraz spółce akcyjnej.
19. Pojęcie spółki akcyjnej.
20. Wskaż jakie sprawy są przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia
akcjonariuszy.
21. Przesłanki stwierdzenia nieważności uchwał spółek kapitałowych.
22. Z jakich powodów wygasa lub może wygasnąć mandat członka zarządu S.A.
23. Wskaż reguły podejmowania uchwał przez radę nadzorczą spółki akcyjnej.
24. Wymień podstawowe klasyfikacje akcji oraz ich kryteria.
25. Na czym polega prawo poboru akcji.
26. Omów sposoby reprezentacji spółki akcyjnej.
27. Forma prawna i kapitał zakładowy SE.
28. Pojęcie spółdzielni i podstawowe jej cechy definicyjne.
29. Pojęcie obrotu gospodarczego i czynności handlowej (gospodarczej).
30. Wskaż podstawowe różnice między aukcją a przetargiem.

