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Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
 Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
 Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 299 1
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia 387 2

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy 397 3

PRAWO ADMINISTRACYJNE 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 410 6

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed  sądami 
administracyjnymi 429 7

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 451 1

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 463 1

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 473 1

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie 483 1
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 488 3
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Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa 516 1

PRAWO GOSPODARCZE 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 524 8

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 578 2
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Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców 588 1

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 594 2

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne 615 1

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 626 1

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe 636 1

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 641 2

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r.  o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych 650 1

PRAWO NIERUCHOMOŚCI 
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 656 1

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 663 1

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 669 1

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 674 1

Ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 677 1

SAMORZĄDY PRAWNICZE 
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze 684 3

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 696 3
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Wstęp

Aplikacje. Last Minute to nowatorska propozycja wydawnictwa Od.Nowa®, pomagająca w uporządkowaniu i utrwa-

leniu wiedzy wymaganej podczas egzaminu na aplikację radcowską i adwokacką. 

Opracowanie zostało skonstruowane na bazie schematu pytań stosowanych na egzaminach w latach 2009–2020.  

W związku z tym nie przytoczono tu pełnego brzmienia ustaw, lecz wybrano i szczegółowo przedstawiono wyłącz-

nie te ich części, których dotyczyły pytania. 

Innowacyjna koncepcja polegająca na skondensowaniu treści ustaw oraz uwidocznieniu elementów, z których są lub 

mogą być formułowane pytania, z pewnością ułatwi przygotowanie do egzaminu. 

Należy wskazać, że pytania egzaminacyjne nie dotyczą całych ustaw ze względu na ich objętość, stopień skompliko-

wania oraz fakt, że program studiów nie wymaga znajomości pełnej ich treści. Przykładowo z Kodeksu postępowa-

nia cywilnego zawsze zadawane są pytania dotyczące art. 1–50531. Oczywiście, może okazać się, że na egzaminie po-

jawi się zagadnienie związane z postępowaniem nieprocesowym, zabezpieczającym bądź egzekucyjnym, i dlatego te 

części również znalazły się w opracowaniu.

Życzymy połamania pióra i powodzenia na egzaminie!

Redakcja
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Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej 
z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.UE C Nr 202, s. 47) 

Zasady ogólne: 
1. Traktat o funkcjonowaniu UE oraz Traktat o UE są traktatami sta-

nowiącymi podstawę Unii; oba Traktaty, mające taką samą moc 
prawną, określane są mianem „Traktatów”;

2. jeżeli Traktaty przyznają Unii wyłączną kompetencję w określo-
nej dziedzinie, jedynie Unia może stanowić prawo oraz przyjmo-
wać akty prawnie wiążące, natomiast Państwa Członkowskie mogą 
to czynić wyłącznie z upoważnienia Unii lub w celu wykonania ak-
tów Unii;

3. Unia ma wyłączne kompetencje w następujących dziedzinach: 
a) unia celna; 
b) ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowa-

nia rynku wewnętrznego; 
c) polityka pieniężna w odniesieniu do Państw Członkowskich, 

których walutą jest euro; 
d) zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspól-

nej polityki rybołówstwa; 
e) wspólna polityka handlowa; 
f) zawieranie umów międzynarodowych, jeżeli ich zawarcie zo-

stało przewidziane w akcie ustawodawczym Unii lub jest nie-
zbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych 
kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie może wpły-
wać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres;

4. kompetencje dzielone między Unią a Państwami Członkowskimi 
stosują się do następujących głównych dziedzin: 
a) rynek wewnętrzny; 
b) polityka społeczna w odniesieniu do aspektów określonych 

w niniejszym Traktacie; 
c) spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna; 
d) rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich 

zasobów biologicznych; 
e) środowisko; 
f) ochrona konsumentów; 
g) transport; 
h) sieci transeuropejskie; 
i) energia; 
j) przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; 
k) wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicz-

nego w odniesieniu do aspektów określonych w Traktacie. 

Obywatelstwo Unii – obywatelem Unii jest każda osoba mająca oby-
watelstwo Państwa Członkowskiego; obywatelstwo Unii ma charak-
ter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego, nie zastę-
pując go jednak. 

Rynek wewnętrzny – obejmuje obszar bez granic we-
wnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny 
przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z po-
stanowieniami Traktatów.

Swobodny przepływ towarów – unia obejmuje unię cel-
ną, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz 
ceł przywozowych i wywozowych między Państwami Członkowskimi 
oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym, jak również przyjęcie 
wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi; produk-
ty pochodzące z państw trzecich są uważane za będące w swobodnym 
obrocie w jednym z Państw Członkowskich, jeżeli dopełniono wobec 
nich formalności przywozowych oraz pobrano wszystkie wymagane 
cła i opłaty o skutku równoważnym w tym Państwie Członkowskim 
i jeżeli nie skorzystały z całkowitego lub częściowego zwrotu tych ceł 
lub opłat.

Unia celna – cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku równo-
ważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi; zakaz ten 
stosuje się również do ceł o charakterze fiskalnym;
1. Rada określa cła wspólnej taryfy celnej, stanowiąc na wniosek 

Komisji;
2. ograniczenia ilościowe w przywozie i wywozie oraz wszelkie 

środki o skutku równoważnym są zakazane między Państwami 
Członkowskimi;

3. zakazy ograniczeń określone w punkcie 2. nie stanowią przeszko-
dy w stosowaniu zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywo-
zowych lub tranzytowych, uzasadnionych względami:
a) moralności publicznej;
b) porządku publicznego;
c) bezpieczeństwa publicznego;
d) ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin; 
e) ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, hi-

storycznej lub archeologicznej bądź 
f) ochrony własności przemysłowej i handlowej. 

Współpraca w sprawach cywilnych – Unia rozwija współpracę sądo-
wą w sprawach cywilnych mających skutki transgraniczne, w oparciu 
o zasadę wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych i pozasądowych; 
współpraca ta może obejmować przyjmowanie środków w celu zbliże-
nia przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich. 

Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – 
opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń 
sądowych oraz obejmuje zbliżanie przepisów ustawowych i wykonaw-
czych Państw Członkowskich.

             
liczba pytań 
2020 r. – 2
2019 r. – 2
2018 r. – 2
2017 r. – 2
2016 r. – 2
2015 r. – 2
2014 r. – 2
2013 r. – 2
2012 r. – 2
2011 r. – 3
2010 r. – 3
2009 r. – 0
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Eurojust – zadaniem tej agencji rządowej jest wspieranie oraz wzmac-
nianie koordynacji i współpracy między krajowymi organami śledczy-
mi i organami ścigania w odniesieniu do poważnej przestępczości, 
która dotyka 2 lub więcej Państw Członkowskich lub która wymaga 
wspólnego ścigania, w oparciu o operacje przeprowadzane i informa-
cje dostarczane przez organy Państw Członkowskich i Europol. 

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) – jego głównym ce-
lem jest utrzymanie stabilności cen;
1. podstawowe zadania ESBC polegają na: 

a) definiowaniu i urzeczywistnianiu polityki pieniężnej Unii; 
b) przeprowadzaniu operacji walutowych;
c) utrzymywaniu i zarządzaniu oficjalnymi rezerwami walutowy-

mi Państw Członkowskich;
d) popieraniu należytego funkcjonowania systemów płatniczych;

2. Europejski Bank Centralny jest konsultowany: 
a) w sprawie każdego projektowanego aktu Unii w dziedzinach 

podlegających jego kompetencji;
b) przez władze krajowe w sprawie każdego projektu regulacji 

w dziedzinach podlegających jego kompetencji, lecz w grani-
cach i na warunkach określonych przez Radę; w dziedzinach 
podlegających jego kompetencji ESBC może przedkładać opi-
nie właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organi-
zacyjnym Unii bądź władzom krajowym;

3. Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze specjalną pro-
cedurą ustawodawczą, jednomyślnie i po konsultacji z Parlamen-
tem Europejskim oraz Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), 
może powierzyć Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczegól-
ne zadania dotyczące polityk w dziedzinie nadzoru ostrożnościo-
wego nad instytucjami kredytowymi i innymi instytucjami finan-
sowymi, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych;

4. EBC ma wyłączne prawo do upoważniania do emisji banknotów 
euro w Unii:
a) banknoty takie mogą emitować EBC i krajowe banki centralne;
b) banknoty emitowane przez EBC i krajowe banki centralne są je-

dynym legalnym środkiem płatniczym w Unii;
5. ESBC jest kierowany przez organy decyzyjne EBC, którymi są 

Rada Prezesów i Zarząd. 

Umowy międzynarodowe – Unia może zawierać umowy z jednym 
lub z większą liczbą państw trzecich lub organizacji międzynarodo-
wych, jeżeli:
1. przewidują to Traktaty lub 
2. gdy zawarcie umowy jest niezbędne do osiągnięcia, w ramach po-

lityk Unii, jednego z celów, o których mowa w Traktatach, albo 
3. gdy zawarcie umowy jest przewidziane w prawnie wiążącym akcie 

Unii, albo 
4. gdy może mieć to wpływ na wspólne zasady lub zmienić ich zakres;
umowy zawarte przez Unię wiążą instytucje Unii i Państwa 
Członkowskie. 

Parlament Europejski (PE) – opracowuje projekt w celu ustanowienia 
przepisów niezbędnych do umożliwienia wybrania swoich członków 

w powszechnych wyborach bezpośrednich zgodnie z jednolitą proce-
durą we wszystkich Państwach Członkowskich lub zgodnie z zasada-
mi wspólnymi dla wszystkich Państw Członkowskich;
1. Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą 

ustawodawczą i po uzyskaniu zgody PE, który stanowi większo-
ścią głosów wchodzących w jego skład członków, ustanawia nie-
zbędne przepisy; przepisy te wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu 
przez Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymo-
gami konstytucyjnymi;

2. PE, stanowiąc w drodze rozporządzeń z własnej inicjatywy zgod-
nie ze specjalną procedurą ustawodawczą, po zasięgnięciu opinii 
Komisji i za zgodą Rady, określa status i ogólne warunki pełnienia 
funkcji przez jego członków.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – uprawniony do przyj-
mowania od każdego obywatela Unii lub każdej osoby fizycznej bądź 
prawnej mającej miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Pań-
stwie Członkowskim skarg, które dotyczą przypadków niewłaściwe-
go administrowania w działaniach instytucji, organów lub jednostek 
organizacyjnych Unii, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej wykonującego swoje funkcje sądowe; Europejski Rzecz-
nik Praw Obywatelskich bada te skargi i sporządza sprawozdanie na 
ich temat;
1. jest wybierany po każdych wyborach do PE na okres jego kaden-

cji; może być wybierany ponownie;
2. może zostać zdymisjonowany przez Trybunał Sprawiedliwo-

ści na żądanie PE, jeżeli nie spełnia już warunków koniecznych 
do wykonywania swych funkcji lub jeżeli dopuścił się poważnego 
uchybienia.

Sesje Parlamentu Europejskiego – organizowane są sesje roczne;  
PE zbiera się z mocy prawa w drugi wtorek marca; może też zebrać się 
na miesięcznej sesji nadzwyczajnej na żądanie większości wchodzą-
cych w jego skład członków lub na żądanie Rady bądź Komisji;
1. z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Traktatów, PE stano-

wi większością oddanych głosów; regulamin wewnętrzny okre-
śla kworum;

2. PE uchwala swój regulamin wewnętrzny, stanowiąc większością 
głosów swoich członków; protokoły posiedzeń PE są publikowane 
na warunkach przewidzianych w Traktatach i w tym regulaminie;

3. PE na posiedzeniu jawnym rozpatruje ogólne sprawozdanie rocz-
ne przedstawione mu przez Komisję.

Rada Europejska (RE) – w przypadku głosowania każdy członek Rady 
Europejskiej może otrzymać pełnomocnictwo tylko od jednego z po-
zostałych członków; wstrzymanie się od głosu przez członków obec-
nych lub reprezentowanych nie stanowi przeszkody w przyjęciu 
uchwały Rady Europejskiej wymagającej jednomyślności;
1. RE stanowi zwykłą większością w kwestiach proceduralnych oraz 

w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego;
2. RE przyjmuje większością kwalifikowaną: 

a) decyzję ustanawiającą wykaz składów Rady innych niż Rady do 
Spraw Ogólnych i Rady do Spraw Zagranicznych; 

b) decyzję dotyczącą prezydencji składów Rady, z wyjątkiem Rady 
do Spraw Zagranicznych. 




