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TESTY 

1. Spółką osobową nie jest: 

a) spółka komandytowo-akcyjna 

b) spółka akcyjna 

c) spółka z o.o. w organizacji 

d) spółka cywilna 

2. Wpis do KRS: 

a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych  

b) jest wpisem konstytutywnym dla spółek kapitałowych, 

c) jest wpisem deklaratoryjnym dla spółek osobowych i kapitało-

wych  

3. Suma komandytowa to:  

a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez koman-

dytariusza 

b) oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego ko-

mandytariusza wobec wierzycieli spółki 

c) oznaczony kwotowo udział komandytariusza w spółce 

4. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają:  

a) spółka i wszyscy wspólnicy solidarnie 

b) wspólnicy solidarnie 

c) wspólnicy i osoby, które działały w imieniu spółki solidarnie 

d) solidarnie spółka i osoby, które działały w imieniu spółki 

5. Jeżeli w spółce z o.o. zarząd jest wieloosobowy, to: 

a) umowa spółki musi określać sposób jej reprezentacji  

b) umowa spółki może określać sposób jej reprezentacji 

c) spółkę reprezentują wszyscy członkowie zarządu 

d) spółkę reprezentuje prokurent 

e) żadne z powyższych 
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6. Komandytariusz w spółce komandytowej:  

a) może prowadzić sprawy spółki ex lege 

b) może być ustanowiony pełnomocnikiem ogólnym  

c) nie ma obowiązku prowadzenia spraw spółki 

7. Umową nienazwaną jest: 

a) umowa leasingu 

b) umowa agencyjna 

c) umowa rachunku bankowego 

d) umowa kredytu bankowego 

e) żadne z powyższych 

8. Stronami umowy komisu są: 

a) komitent i komisariusz 

b) komisant i komisarz 

c) komitent i komisant 

d) żadne z powyższych 

9. Nie można ogłosić upadłości:  

a) gminy 

b) uczelni  

c) przedsiębiorcy – osoby fizycznej  

10. Postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte:  

a) z urzędu  

b) na wniosek i z urzędu  

c) tylko na wniosek zainteresowanego podmiotu  

d) tylko na wniosek podmiotów wskazanych w ustawie 

11. Prawdą jest, że: 

a) koncesja wymagana jest dla każdego rodzaju działalności go-

spodarczej 

b) organem koncesyjnym jest minister właściwy ze względu na 

przedmiot działalności gospodarczej  

c) koncesja jest formą reglamentacji działalności gospodarczej 

d) udzielenie koncesji następuje w formie decyzji administracyj-

nej 
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12. Jeżeli wartość wkładu wniesionego do spółki komandytowej 

przez komandytariusza pokrywa się z wysokością sumy ko-

mandytowej:  

a) komandytariusz zwolniony jest z odpowiedzialności osobistej 

wobec osób trzecich 

b) nie ma to wpływu na zakres jego odpowiedzialności  

c) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa  

13. Wkład do spółki cywilnej może polegać:  

a) na wniesieniu własności rzeczy 

b) na wniesieniu rzeczy do używania 

c) na świadczeniu usług 

14. Definicja działalności gospodarczej nie jest zawarta w: 

a) kodeksie cywilnym  

b) kodeksie spółek handlowych 

c) ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 

d) ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym 

15. Zezwolenie: 

a) wymagane jest dla każdego rodzaju działalności 

b) wydawane jest na czas nieokreślony 

c) wydawane jest w formie decyzji administracyjnej 

d) wydawane jest przez właściwego ministra 

e) żadne z powyższych 

16. Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta w formie: 

a) pisemnej dla celów dowodowych 

b) ustnej 

c) aktu notarialnego 

d) pisemnej pod rygorem nieważności 

e) żadne z powyższych 
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17. Spółka partnerska: 

a) nie musi prowadzić działalności gospodarczej 

b) zawsze reprezentowana jest przez zarząd 

c) może być reprezentowana przez zarząd 

d) posiada osobowość prawną 

e) musi być utworzona na czas określony 

18. Wspólnikiem spółki partnerskiej nie może być: 

a) osoba prawna 

b) stowarzyszenie  

c) adwokat 

d) spółka kapitałowa posiadająca uprawnienia do wykonywania 

wolnych zawodów 

e) żadne z powyższych 

19. Minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółkach han-

dlowych wynosi: 

a) spółka komandytowa – 50.000 

b) spółka komandytowo-akcyjna – 500.000 

c) spółka z o.o. – 5000 

d) spółka akcyjna – 50.000 

20. Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiadają: 

a) wspólnicy całym swoim majątkiem i solidarnie ze spółką 

b) wspólnicy w sposób przewidziany w umowie spółki 

c) spółka całym swoim majątkiem 

d) członkowie rady nadzorczej solidarnie ze spółką 

21. Prawdą jest, iż spółka w organizacji: 

a) jest tzw. ułomną osobą prawną 

b) jest osobą prawną 

c) może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobo-

wiązania 

d) rejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym 

e) żadne z powyższych 
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22. Datą upadłości jest:  

a) data złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

b) data wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości  

c) pierwszy dzień niewypłacalności upadłego dłużnika 

d) żadne z powyższych 

23. Wskaż spółkę, która nie jest przedsiębiorcą: 

a) spółka cywilna 

b) spółka jawna  

c) spółka partnerska 

d) spółka z o.o. 

24. Umową przenoszącą własność jest:  

a) umowa sprzedaży  

b) umowa zamiany  

c) umowa dostawy  

d) umowa kontraktacji  

25. Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być:  

a) tylko rzeczy oznaczone indywidualnie  

b) tylko rzeczy oznaczone rodzajowo  

c) energia  

d) użytkowanie wieczyste 

e) przedsiębiorstwo  

26. Osoba fizyczna – przedsiębiorca jest niewypłacalna, gdy:  

a) nie wykonuje swoich zobowiązań,  

b) nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań 

c) żadne z powyższych 

27. Wkład do spółki partnerskiej może polegać: 

a) na wniesieniu własności rzeczy, 

b) na wniesieniu rzeczy do używania, 

c) na świadczeniu usług 
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28. Spółki kapitałowe:  

a) wszystkie ich typy są osobami prawnymi 

b) nie wszystkie są osobami prawnymi, ale zawsze ustawa przy-

znaje im zdolność prawna 

c) są – w odróżnieniu od spółek osobowych – odrębnymi podmio-

tami prawa 

d) mają własny majątek 

29. W spółce komandytowej:  

a) nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczone w fir-

mie spółki 

b) komplementariusz, którego nazwisko zamieszczono w firmie, 

odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko 

do wysokości sumy komandytowej 

c) komandytariusz, którego nazwisko zamieszczono w firmie 

spółki odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli 

jak komplementariusz  

d) firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwiska co 

najmniej jednego komandytariusza i jednego kompelmentariu-

sza 

30. Wkład do spółki akcyjnej może polegać: 

a) na wniesieniu własności rzeczy 

b) na wniesieniu rzeczy do używania 

c) na świadczeniu usług 

31. Wspólnikami spółki cywilnej może być:  

a) wyłącznie osoba fizyczna,  

b) osoba fizyczna  

c) osoba prawna  

d) jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (tzw. 

ułomna osoba prawna) 
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32. Umieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie spółki ko-

mandytowej powoduje:  

a) odpowiedzialność komandytariusza do wartości wkładu wnie-

sionego do spółki 

b) odpowiedzialność komandytariusza taką samą jak komplemen-

tariusza  

c) nie wywiera skutków prawnych  

33. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji:  

a) powstaje z chwila zawarcia umowy spółki 

b) rejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym 

c) jest osobą prawną 

d) żadne z powyższych 

34. Jeżeli w spółce partnerskiej powołano zarząd:  

a) to nie może on reprezentować spółki 

b) to zarząd prowadzi i reprezentuje sprawy spółki 

c) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 

35. Rękojmia:  

a) powstaje z mocy prawa 

b) warunkiem jej powstania jest posiadanie dokumentu gwaran-

cyjnego  

c) trwa rok od daty wydania rzeczy kupującemu (3 lata dla bu-

dynków) 

36. Definicja przedsiębiorcy zawarta jest w: 

a) kodeksie cywilnym  

b) kodeksie spółek handlowych 

c) ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 

d) ustawie o fundacjach 
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37. Wpis do CEIDG dokonywany jest: 

a) tylko na wniosek osoby fizycznej zamierzającej podjąć dzia-

łalność gospodarczą lub prowadzącej taką działalność 

b) tylko z urzędu 

c) na wniosek osoby fizycznej zamierzającej podjąć działalność 

gospodarczą lub prowadzącej taką działalność, chyba że prze-

pis szczególny przewiduje wpis z urzędu 

 38. Krajowy Rejestr Sądowy: 

a) prowadzony jest przez wójta, burmistrza bądź prezydenta  

miasta 

b) jest jawny 

c) jest sądowym rejestrem zastawów 

d) składa się z 6 rejestrów 

39. Osoba wykonująca we własnym imieniu „wolny zawód”: 

a) jest przedsiębiorcą 

b) nie jest przedsiębiorcą 

c) jest przedsiębiorcą, gdy wolny zawód wykonuje w ramach sto-

sunku pracy 

40. Spółka cywilna: 

a) jest przedsiębiorcą i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru 

Sądowego 

b) podlega wpisowi do Centralnej Informacji i Ewidencji Działal-

ności Gospodarczej 

c) uregulowana jest w Kodeksie Spółek Handlowych 

d) jest umową prawa cywilnego 

41. Prawdą jest, że spółka cywilna: 

a) posiada osobowość prawną 

b) posiada zdolność prawną lecz nie posiada zdolności do czyn-

ności prawnych 

c) posiada swój własny majątek  

d) nie posiada swojego majątku, gdyż nie ma zdolności prawnej 
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42. Za „zobowiązania spółki cywilnej” wobec osób trzecich: 

a) odpowiada spółka cywilna całym swoim majątkiem 

b) odpowiada spółka cywilna solidarnie ze wspólnikami 

c) odpowiadają wszyscy wspólnicy solidarnie 

d) nie odpowiadają wspólnicy wyłączeni od strat 

43. Zasadą jest, że każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawnio-

ny i zobowiązany do samodzielnego: 

a) prowadzenia spraw spółki w zakresie nieprzekraczającym 

spraw zwykłego zarządu 

b) zaciągania zobowiązań w zakresie przekraczającym  

zwykły zarząd 

c) wyłączenia innego wspólnika od prowadzenia spraw spółki 

44. Handlowymi spółkami osobowymi są: 

a) sp. komandytowa, sp. partnerska, sp. akcyjna 

b) sp. komandytowo-akcyjna, sp. komandytowa 

c) sp. partnerska, sp. z o.o.  

d) sp. akcyjna, sp. jawna, sp. komandytowo akcyjna 

45. Handlowe spółki osobowe: 

a) posiadają osobowość prawną 

b) powstają z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 

c) nie mogą we własnym imieniu zaciągać zobowiązań  

i nabywać praw 

d) nie posiadają własnego majątku 

46. Umowa spółki jawnej winna być sporządzona: 

a) w formie aktu notarialnego 

b) w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

c) w formie pisemnej dla celów dowodowych  

d) w formie ustnej, gdy jest wyłącznie dwóch wspólników 
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47. Prawo reprezentowania przez wspólnika spółki jawnej: 

a) może być ograniczone w stosunku do osób trzecich 

b) może zostać wyłączone mocą decyzji innego wspólnika, bez 

ważnych przyczyn 

c) nie może być ograniczone ze skutkiem wobec osób trzecich 

d) zostaje ograniczone z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Są-

dowego 

48. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej polega 

na tym, że: 

a) wierzyciel musi dochodzić swojej wierzytelności w pierwszej 

kolejności od wspólników 

b) wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika 

dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się 

bezskuteczna, 

c) wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku spółki dopiero 

wówczas, gdy egzekucja z majątku wspólnika okazała się bez-

skuteczna, 

d) wierzyciel nie może dochodzić swojej wierzytelności od 

wspólnika wyłączonego od udziału w stratach 

49. Przedsiębiorcą nie jest: 

a) osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców  

b) spółka cywilna 

c) ułomna osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców 

d) wspólnicy spółki cywilnej 

50. Za zobowiązania wspólnicy w spółce cywilnej odpowiadają:  

a) osobiście  

b) solidarnie  

c) wyłącznie majątkiem wspólnym wspólników  

d) do wysokości wniesionych wkładów  

e) do kwoty oznaczonej w umowie  

51. Prawdą jest, że spółka jawna:  

a) ma zdolność sądową 

b) może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania  
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c) jest osobą prawną  

d) jest ułomną osobą prawną  

e) jest przedsiębiorcą  

f) nie jest przedsiębiorcą  

52. Spółka jawna powstaje:  

a) z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców  

b) z chwilą zawarcia umowy  

c) z chwilą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności 

gospodarczej  

53. Spółki kapitałowe tworzone są:  

a) w celu prowadzenia działalności gospodarczej 

b) w każdym dozwolonym przez prawo celu  

c) w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą  

54. Zasada obligatoryjności likwidacji dotyczy:  

a) tylko spółki akcyjnej  

b) tylko spółki z o.o.  

c) tylko spółek kapitałowych  

d) wszystkich spółek handlowych  

e) wszystkich spółek handlowych oraz spółki cywilnej  

55. Za zobowiązania spółki akcyjnej odpowiadają:  

a) spółka całym swoim majątkiem  

b) spółka do wysokości kapitału zakładowego  

c) spółka do wysokości kapitału zapasowego  

d) rada nadzorcza  

e) akcjonariusze w sposób przewidziany w statucie  

56. Przekształcenie spółek może polegać na przekształceniu:  

a) spółki kapitałowej w spółkę osobową  

b) spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową 

c) spółki osobowej w inną spółkę osobową  

d) spółki osobowej w spółkę kapitałową  

57. Za zobowiązania przedsiębiorstwa państwowego odpowiada:  

a) wyłącznie przedsiębiorstwo całym swoim majątkiem  
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b) przedsiębiorstwo państwowe łącznie ze Skarbem Państwa  

c) przedsiębiorstwo państwowe oraz solidarnie i subsydiarnie dy-

rektor przedsiębiorstwa państwowego  

d) nikt nie odpowiada  

58. Do umów kwalifikowanych pod względem podmiotowym  

należą:  

a) umowa rachunku bankowego  

b) umowa kredytu bankowego  

c) umowa przewozu  

d) umowa użyczenia  

e) umowa komisu  

f) umowa agencyjna  

59. Prawdą jest, iż:  

a) przedsiębiorstwo państwowe tworzone jest w celu prowadze-

nia działalności gospodarczej  

b) fundacja tworzona jest w celu prowadzenia działalności go-

spodarczej  

c) fundacja może prowadzić działalność gospodarczą  

d) spółdzielnia może prowadzić działalność gospodarczą  

e) spółdzielnia tworzona jest w celu prowadzenia działalności go-

spodarczej  

60. Decyzją administracyjną jest:  

a) udzielenie koncesji  

b) odmowa udzielenia koncesji  

c) cofnięcie koncesji 

d) wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 

e)  wykreślenie z urzędu wpisu z Centralnej Ewidencji Działalno-

ści Gospodarczej 

61. Prawdą jest, że spółka cywilna:  

a) jest przedsiębiorcą  

b) nie jest przedsiębiorcą  

c) jest tworzona w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego  

d) jest ułomną osobą prawną  
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62. Za zobowiązania spółki jawnej odpowiadają:  

a) wyłącznie spółka 

b) spółka solidarnie ze wspólnikami  

c) wspólnicy solidarnie ze spółką i miedzy sobą oraz subsydiarnie 

wobec spółki  

63. Spółka partnerska może być utworzona:  

a) w celu prowadzenia działalności gospodarczej  

b) w każdym dozwolonym przez prawo celu  

c) dla prowadzenia przedsiębiorstwa świadczącego usługi w za-

kresie wolnych zawodów  

64. Spółka komandytowo-akcyjna: 

a) jest osobą prawną  

b) jest ułomną osobą prawną  

c) posiada kapitał zakładowy w minimalnej wysokości 50.000 zł 

d) posiada zarząd  

65. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje z chwilą:  

a) zawarcia umowy założycielskiej  

b) wniesienia całego kapitału zakładowego  

c) wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców  

d) odbycia zgromadzenia wspólników  

66. Prawdą jest, iż spółka kapitałowa w organizacji:  

a) jest ułomną osobą prawną  

b) jest osobą prawną  

c) powstaje z chwilą zawiązania spółki  

67. Obligatoryjnymi organami spółki akcyjnej są:  

a) rada nadzorcza  

b) zarząd  

c) komisja rewizyjna  

d)  walne zgromadzenie  

e) prokurent  
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68. Za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od-

powiadają:  

a) spółka całym swoim majątkiem  

b) wspólnicy w sposób przewidziany w umowie  

c) wspólnicy solidarnie ze spółką  

d) zarząd solidarnie ze spółką  

69. Prawdą jest, iż upadłość można ogłosić wobec:  

a) dłużnika będącego przedsiębiorcą 

b) spółki kapitałowej nieprowadzącej działalności gospodarczej  

c) osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne  

d) uczelni  

70. Prawdą jest, że komisant działa:  

a) we własnym imieniu i na rachunek komitenta  

b) w imieniu i na rachunek komitenta  

c) we własnym imieniu i ze skutkiem prawnym dla siebie  

71. Spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną jest: 

a) spółka akcyjna 

b) fundacja 

c) spółka z o.o. 

d) spółka z o.o. w organizacji 

e) spółka komandytowo-akcyjna 

72. Do zarządu spółki akcyjnej mogą być powoływane osoby: 

a) tylko z grona akcjonariuszy 

b) tylko spoza grona akcjonariuszy 

c) o pełnej zdolności do czynności prawnych 

d) wyłącznie z wykształceniem wyższym 

e) żadne z powyższych 

73. Kara umowna może być zastrzeżona: 

a) w każdej umowie 

b) tylko w umowie między przedsiębiorcami 

c) wyłącznie w umowie przedwstępnej 
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d) jako naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienale-

żytego wykonania zobowiązania niepieniężnego 

e) żadne z powyższych 

74. Do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców 

wpisywani są: 

a) wyłącznie przedsiębiorcy posiadający status osoby prawnej 

b) przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi 

c) dłużnicy niewypłacalni 

d) przedsiębiorcy posiadający status osoby prawnej i tzw. ułom-

nej osoby prawnej 

75. Przedsiębiorcą nie jest: 

a) spółka cywilna 

b) spółka komandytowa 

c) wspólnik spółki cywilnej 

d) Narodowy Bank Polski 

76. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodar-

czej zastąpiła: 

a) rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

b) Ewidencje Działalności Gospodarczej 

c) rejestr handlowy 

d) żadne z powyższych 

77. Do przedsiębiorców not for profit zalicza się: 

a) fundację 

b) spółdzielnię 

c) handlową spółkę osobową 

d) stowarzyszenie 

a)  przedsiębiorstwo państwowe 

78. Poprawne jest twierdzenie: 
a) za zobowiązania zaciągnięte w czasie działalności gospodar-

czej prowadzonej w ramach spółki cywilnej odpowiadają soli-

darnie: spółka i wspólnicy 
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b) do handlowych spółek osobowych zalicza się: spółkę jawną, 

spółkę komandytowo-akcyjną oraz spółkę z ograniczoną od-

powiedzialnością 

c) za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

odpowiada spółka całym swoim majątkiem oraz posiłkowo 

członkowie zarządu tej spółki 

79. Nieprawdziwe jest twierdzenie, że: 
a) każdą spółkę partnerską reprezentuje zarząd i partner – w za-

kresie ustalonym w umowie spółki 

b) zarząd nie może prowadzić spraw i reprezentować żadnej 

spółki partnerskiej  

c) wspólnicy mogą w umowie spółki partnerskiej powierzyć za-

rządowi prowadzenie spraw i reprezentację spółki 

80. Status konsumenta posiada: 

a) spółka komandytowa 

b) osoba fizyczna, dokonująca zakupu wyposażenia pracowni, 

niezbędnego do świadczenia przez nią usług z zakresu wystro-

ju wnętrz 

c) osoba fizyczna nabywająca kino domowe 

d) spółka cywilna 

81. Wpisowi do CEIDG podlegają: 

a) każdy przedsiębiorca 

b) przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi 

c) wyłącznie spółki z o.o. w organizacji 

d) spółki partnerskie i komandytowe 

82. Wniosek o wpis przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądo-

wego należy złożyć: 
a) w sądzie rejonowym – sądzie gospodarczym 

b) sądzie okręgowym – sądzie gospodarczym 

c) w gminie 

d) w Ministerstwie Sprawiedliwości 
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83. Prawdą jest, że: 

a) działalność gospodarczą może zawiesić każdy przedsiębiorca 

na dowolny okres  

b) działalność gospodarczą może zawiesić tylko osoba fizyczna 

niezatrudniająca pracowników na okres od 30 dni do 36 mie-

sięcy 

c) działalność gospodarczą może zawiesić każdy przedsiębiorca 

niezatrudniający pracowników na okres od 30 dni do 24 mie-

sięcy 

d) nie można zawiesić działalności gospodarczej 

84. Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG: 

a) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego do-

stępnego na stronie internetowej CEIDG 

b) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego do-

stępnego w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właści-

wego do spraw gospodarki 

c) wyłącznie na formularzu zgodnym z formularzem elektronicz-

nym, w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy 

d) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na 

stronie internetowej CEIDG lub na formularzu zgodnym  

z formularzem elektronicznym, w wybranym przez przedsię-

biorcę urzędzie gminy 

85. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospo-

darczej w zakresie: 

a) ochrony osób i mienia 

b) sprzedaży wyrobów alkoholowych 

c) prowadzenia biur turystycznych 

d) przewozów lotniczych 

e) prowadzenia kasyna gry 

f) prowadzenia kantorów wymiany walut 

86. Rejestr działalności regulowanej prowadzi: 

a) Minister Finansów – w odniesieniu do każdego rodzaju dzia-

łalności gospodarczej 
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b) Minister Gospodarki - w odniesieniu do każdego rodzaju dzia-

łalności gospodarczej 

c) organ wskazany w przepisach prawnych regulujących daną 

działalność gospodarczą 

d) sąd rejonowy – sąd gospodarczy 

e) wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

87. Do form reglamentacji działalności gospodarczej należy: 

a) wpis do KRS 

b) zezwolenie 

c) akt normatywny 

d) wpis do rejestru działalności regulowanej 

88. Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regu-

lowanej jest: 

a) decyzją administracyjną 

b) postanowieniem 

c) czynnością materialno-techniczną 

d) umową zawartą pomiędzy przedsiębiorcą a organem admini-

stracji publicznej 

89. Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej nie jest: 

a) działalność wytwórcza w zakresie ogrodnictwa 

b) działalność w zakresie hodowli zwierząt domowych 

c) wykonywanie napraw sprzętu gospodarstwa domowego 

d) świadczenie usług finansowych 

90. Bank może być utworzony:  

a) wyłącznie w formie spółki akcyjnej 

b) w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej 

c) jako bank spółdzielczy i w formie spółki akcyjnej 

d) wyłącznie w formie spółki z o.o.  


