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III Konkurs Wiedzy Prawnej 

 

Witamy w finale III Konkursu Wiedzy Prawnej! 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją: 

1. Sprawdź, czy pakiet konkursowy zawiera 4 strony (zadania 1-6). 

2. Sprawdź, czy otrzymałeś pakiet przepisów prawnych, który zawiera 20 stron i jest 

niezbędny do udzielenia odpowiedzi. 

3. Każdą stronę, na której znajdują się Twoje odpowiedzi podpisz czytelnie swoim 

imieniem i nazwiskiem. 

4. Odpowiadaj na kazusy po kolei. 

5. Zaznacz wyraźnie numer każdego kazusu. 

6. Pisz czytelnie używając czarnego lub granatowego pióra/długopisu. 

7. Nie używaj korektora. 

8. Odpowiadaj samodzielnie. 

9. Finał III Konkursu Wiedzy Prawnej rozpoczyna się o 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 

9.00 i kończy się o godzinie 11.00. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 120 minut. 

 

Życzymy powodzenia  

 

 

Zadania konkursowe: 

Kazus nr 1 (0-3 pkt) 

Pan Prosper Pustak ma firmę budowlaną „Cegła”. 31 grudnia 2020 r. spotkał się w swoim 

biurze z jednym ze swoich klientów Panem Medardem Gwoździem, w celu omówienia szczegółów 

robót budowlanych. Pan Medard zlecił Panu Prosperowi wykonanie hangaru lotniczego na 

śmigłowiec. Panowie nie podpisali żadnej umowy, uznali, że ustne ustalenia w zupełności wystarczą. 

Pan Medard nie dostarczył też projektu hangaru, gdyż całkowicie zdał się na wiedzę budowlaną pana 

Prospera, zrobił tylko odręczny szkic na kartce z notatnika i tam też zapisał numer działki, na której 

miała być realizowana inwestycja. Koszt inwestycji oszacowano na 10 000 zł. 

Pan Prosper przystąpił do realizacji inwestycji. Po dokonaniu wstępnych prac okazało się, że 

grunt, na którym ma powstać hangar jest podmokły i nie nadaje się pod planowaną budowlę, a nawet 

gdy uda się ją ukończyć, będzie groziła zawaleniem. Pan Prosper zgłosił to niezwłocznie Panu 

Medardowi, ten jednak kazał kontynuować roboty budowlane. 

Hangar został ukończony 5 kwietnia 2021 r. i przekazany Panu Medardowi. Dzień później 

budowla zawalił się. 

 

Po przeanalizowaniu kazusu nr 1 odpowiedz na pytania: 

1.1 Czy zawarta umowa była zgodna z obowiązującymi przepisami? Uzasadnij odpowiedź. 

Powołaj się na właściwe przepisy prawne. 

1.2 Czy Pan Prosper wywiązał się ze swoich obowiązków? Uzasadnij odpowiedź. Powołaj się na 

właściwe przepisy prawne. 

1.3 Czy Pan Prosper otrzyma umówioną zapłatę? Uzasadnij odpowiedź. Powołaj się na 

właściwe przepisy prawne. 
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III Konkurs Wiedzy Prawnej 

Kazus nr 2 (0-3 pkt) 

Pani Gizela Pomysłowa jest studentką drugiego roku informatyki stosowanej. Poszukuje 

pracy, jednak zależy jej, aby godziny jej wykonywania nie kolidowały z zajęciami na uczelni. 

Zdecydowała się podpisać umowę na opracowanie platformy sklepu internetowego sprzedającego 

ekologiczną żywność. Zamawiający - Pani Pamela Naturalna - zawarła z Panią Gizelą umowę na 

piśmie. 

Pani Gizela przygotowała kosztorys i na jego podstawie określiła wysokość swojego 

wynagrodzenia na poziomie 8 000 zł. Pani Pamela zgodziła się na taką stawkę. Praca miała zostać 

wykonana w ciągu trzech miesięcy 

Pani Gizela chciała przetestować działanie stworzonej przez siebie platformy. Zobaczyła 

jednak, że brakuje kluczowego elementu, o którym powinna przecież pomyśleć wcześniej, a więc 

zdjęć produktów, które mają być sprzedawane w sklepie. Wykonała wiec dodatkowo, nie pytając o 

zgodę Pani Pameli,  artystyczne fotografie  tych produktów i postanowiła zażądać dodatkowej opłaty 

w wysokości 2000 zł. 

Po przeanalizowaniu kazusu nr 2 odpowiedz na pytania: 

2.1 Jaki rodzaj umowy podpisały Pani Gizela i Pani Pamela? Uzasadnij odpowiedź. Powołaj się 

na właściwe przepisy prawne. 

2.2 Czy sposób ustalenia wynagrodzenia był zgodny z prawem? Uzasadnij odpowiedź. Powołaj 

się na właściwe przepisy prawne. 

2.3 Czy Pani Pamela musi zapłacić dodatkowe 2000 zł? Uzasadnij odpowiedź. Powołaj się na 

właściwe przepisy prawne. 

 

Kazus nr 3 (0-3 pkt) 
Pani Sybilla Zamożna przez rok mieszkała w Dubaju. Na początku roku 2021 postanowiła wrócić 

do Polski. W tym celu wykupiła mieszkanie w jednym z apartamentowców w Sopocie. Pani Sybilla 

podpisała umowę zlecenia z polską firmą zajmującą się transportem morskim „Black Pearl” na 

przewiezienie jej rzeczy z Dubaju do Gdańska. Całkowity koszt wykonania zlecenia został wyceniony na 

50 000 zł. Firma „Black Pearl” poprosiła Panią Sybillę o wypłacenie zaliczki na poczet opłat portowych 

w wysokości 20 000 zł.  

Dobytek pani Sybilli został załadowany do dwóch kontenerów i miał przypłynąć do portu 

w Gdańsku na początku kwietnia 2021 r. Jednak blokada Kanału Sueskiego przez kontenerowiec Ever 

Given między 23 a 29 marca 2021 r. sprawiła, że planowany termin dostawy uległ opóźnieniu 

i planowany jest na koniec maja 2021 r. Pani Sybilla została poinformowana przez firmę „Black Pearl” 

o tych opóźnieniach. 

Statek firmy „Black Pearl” w czasie nieplanowanego postoju na Morzu Czerwonym uległ awarii. 

Właściciel firmy pan Pius Piracki postanowił w tych okolicznościach powierzyć dokonanie przewozu 

firmie „White Pearl”, której właścicielem jest Pani Apolinaria Sztorm. Informacja o tym nie została 

przekazana Pani Sybilli, w umowie między Panem Piusem Pirackim a Panią Sybillą Zamożną nie było 

wzmianki, że zlecenie może zostać przekazane innej firmie.  

W trakcie transportu na statku należącym do firmy „White Pearl” jeden z kontenerów 

zawierających rzeczy Pani Sybilli wpadł do morza. Został co prawda wyciągnięty, jednak jego zawartość 

została całkowicie zalana przez wodę morską. Pani Apolinaria Sztorm nie poinformowała o tym Pana 

Piusa Pirackiego, ten z kolei tym bardziej nie przekazał tej informacji Pani Sybilli. 

Po przeanalizowaniu kazusu nr 3 odpowiedz na pytania: 

3.1 Czy firma „Black Pearl” mogła zażądać wypłacenia zaliczki przez Panią Sybillę Zamożną? 

Uzasadnij odpowiedź. Powołaj się na właściwe przepisy prawne. 

3.2 Czy firma „Black Pearl” powinna poinformować Panią Sybillę o przekazaniu zlecenia firmie 

„White Pearl”? Uzasadnij odpowiedź. Powołaj się na właściwe przepisy prawne. 

3.3 Kto będzie odpowiadał za zniszczenie rzeczy Pani Sybilli znajdujących się w jednym 

z kontenerów? Uzasadnij odpowiedź. Powołaj się na właściwe przepisy prawne. 
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III Konkurs Wiedzy Prawnej 

Kazus nr 4 (0-4 pkt) 

Sykstus Zagadkowy urodził się 1 grudnia 2006 r. i odkąd sięgnie pamięcią marzył o zostaniu 

detektywem. W czasie najbliższych wakacji chciałby pracować w biurze detektywistycznym 

„Sherlock&Watson&Moriarty”. Rozmawiał już z właścicielami Panią Gemmą Podejrzliwą i Panem Achacym 

Tropiącym o podjęciu pracy. Przyniósł nawet świadectwo z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, żeby 

pochwalić się wynikami. Razem z mamą udał się też do lekarza medycyny pracy, aby ten wystawił mu 

świadectwo, że wykonywana praca nie będzie dla niego szkodliwa.  

Pan Achacy i Pani Gemma są bardzo zadowoleni z tego, że Sykstus będzie u nich pracował w czasie 

wakacji. Zapowiedzieli, że 26 czerwca 2021 r. zapoznają go z wszystkimi programami komputerowymi, jakie 

wykorzystują w celu rozwiązywania zleconych im spraw.  

Pani Gemma powiedziała Sykstusowi, że będzie zajmował się wyszukiwaniem w zasobach Internetu 

informacji, które mogą się przydać w czasie prowadzonych spraw. Nie jest to ciążka praca, dlatego Sykstus 

ucieszył się, że godziny spędzone w „Sherlock&Watson&Moriarty” nie będą dla niego wyczerpujące. 

Agencja detektywistyczna nie zajmuje się poważnymi sprawami kryminalnymi, dlatego nic nie zagraża 

bezpieczeństwu Sykstusa. 

Umowa o pracę zostanie podpisana na okres od 26 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. Sykstus 

będzie pracował 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00. Będzie miał 40 

minutową przerwę na lunch, która będzie się wliczać do jego czasu pracy. 

4. Przeanalizuj dokładnie zasady na jakich Sykstus ma podjąć pracę. Które działania są zgodne z 

prawem, a które nie? Uzasadnij swoje odpowiedzi. Powołaj się na określone przepisy prawne. 

 

Kazus nr 5 (0-8 pkt) 

Firma „TaggerImportance” zatrudnia osoby, które oglądają programy telewizji internetowej „Cinema” 

i zajmują się przypisywaniem filmom i serialom określonych tagów (słów kluczowych). Dyrektor 

„TaggerImportance” zatrudniającej 25 osób opracował regulamin pracy: 

1. Regulamin pracy w firmie „TaggerImportance” sp. z o.o. z siedzibą w Czarnolasie, zwany w dalszej 

części „Regulaminem pracy” ustala organizację i porządek pracy w firmie „TaggerImportance” sp. z 

o.o. oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 

2. Regulamin pracy służy zapewnieniu dyscypliny pracy, porządku oraz tworzenia warunków 

niezbędnych do kształtowania właściwej atmosfery pracy i stosunków międzyludzkich. 

3. Pracownikami „TaggerImportance” mogą być jedynie mężczyźni w wieku od 18 do 15 lat. W firmie 

mogą być zatrudniane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pracownikiem firmy nie mogą być 

osoby o poglądach konserwatywnych. 

4. Osoba pracująca w „TaggerImportance” podpisuje umowę o pracę na okres trzech lat bez możliwości 

jej wcześniejszego wypowiedzenia. 

5. Pracownicy „TaggerImportance” rozpoczynający pracę w firmie otrzymują miesięczne 

wynagrodzenie na poziomie 8 000 zł, osoba zatrudniona przez dwa lata za taką samą prace otrzymuje 

wynagrodzenia na poziomie 15 000 zł. 

6. Pracownicy, którzy zdecydowali się na założenie rodziny w czasie zatrudnienia w 

„TaggerImportance” nie otrzymują corocznego bonusu w wysokości 3000zł.  

7. Pracownicy „TaggerImportance” posiadający orzeczenie o niepełnosprawności nie mogą uczestniczyć 

w szkoleniach oraz nie mają prawa do awansu. 

8. Firma „TaggerImportance” przekazuje swoim pracownikom informacje, iż długotrwała praca przy 

monitorze ekranowym może wpływać na pogorszenie wzroku, a niewłaściwa postawa ciała na 

schodzenia kręgosłupa.  

9. Firma „TaggerImportance” zapewnia swoim pracownikom przeszkolenie w zakresie użytkowania 

sprzętu w celu zachowania dobrego stanu zdrowia. Pracownicy Firmy „TaggerImportance” 

zobowiązani są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu prawidłowego użytkowania sprzętu oraz 

zdania egzaminu z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie firmy. 

10. W „TaggerImportance” nie mogą funkcjonować związki zawodowe. 

 

5. Przeanalizuj dokładnie zapisy regulaminu pracy firmy „TaggerImportance”. Które zapisy są zgodne 

z prawem, a które nie? Uzasadnij swoje odpowiedzi. Powołaj się na określone przepisy prawne. 
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III Konkurs Wiedzy Prawnej 

Kazus nr 6 (0-9 pkt) 

Pan Anzelm Tusz ma 26 lat ukończył studia inżynierskie i magisterskie na kierunku papiernictwo i poligrafia 

na Wydziale Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej. Zainteresowany jest pracą w Drukarni 

„Papirus”, dlatego udał się do tej firmy na rozmowę kwalifikacyjną. W dziale kadr przyjęła go pani Donata 

Skrupulatna, która dokładnie przedstawiła warunki pracy w firmie. 

- Dzień dobry Panie Anzelmie. Cieszymy się, że odpowiedział pan na nasze ogłoszenie o pracę. Niech się pan 

rozgości – powiedziała pani Donata do pana Anzelma gdy wszedł do jej gabinetu i wskazała na fotel na 

przeciwko jej biurka. 

- Dziękuję – odpowiedział pan Anzelm wygodnie sadowiąc się w fotelu – mam nadzieję, że dowiem się jak 

najwięcej o warunkach pracy w państwa firmie – dodał. 

- Przejdźmy więc do rzeczy. Nasza firma to najlepsza drukarnia w Polsce, posiadamy wszystkie certyfikaty 

jakości w zakresie świadczonych usług – rozpoczęła pani Donata - przeanalizowałam pańskie kwalifikacje 

i jesteśmy zainteresowani podpisaniem z panem umowy o pracę na czas określony w wymiarze jednego roku. 

Warunki pracy oraz wynagradzania znajdą się w pisemnej umowie. Oferujemy panu pracę w wymiarze 8 

godzin dziennie od godziny 9.00 do 17.00 przy wynagrodzeniu brutto wynoszącym 7 000 zł. Będzie pan 

zobowiązany do przygotowania technicznego maszyn do druku – kontynuowała. 

- Wspaniale. Jestem coraz bardziej przekonany do podjęcia zatrudnienia w państwa firmie – odpowiedział Pan 

Anzelm. 

- Naszym pracownikom oferujemy comiesięczne karnety na siłownię wraz z opieką trenera personalnego, 

„Złoty abonament” usług medycznych w sieci klinik „Szlachetne zdrowie”, dwa razy w roku możliwość 

spędzenia weekendu w ośrodku SPA&Wellness „Universe” oraz raz w miesiącu bilety do filharmonii, opery 

lub teatru na wybrane spektakle – opowiadała dalej Pani Donata. 

- Co mam zrobić, żeby rozpocząć pracę w firmie? – zapytał Anzelm. 

- W celu zatrudnienia Pana w naszej firmie będę potrzebowała Pana danych osobowych potwierdzonych 

kserokopią dowodu osobistego, informacji o aktualnym miejscu zamieszkania, potwierdzonych notarialnie 

kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz numeru rachunku bankowego, na który będziemy co 

miesiąc z góry przelewać pana wynagrodzenie – odpowiedziała Pani Donata. 

- Co jeszcze powinienem wiedzieć o zasadach pracy w firmie? – dopytywał Anzelm. 

- Nasza firma cieszy się ogromnym zaufaniem naszych klientów, dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby je 

utrzymać. Nasze zlecenia dotyczą często druku materiałów niejawnych np. zadań egzaminacyjnych lub 

materiałów konkursowych, dlatego na terenie całego obiektu znajduje się monitoring wizyjny. Monitoring 

znajduje się także w toaletach, szatniach oraz kawiarni. Na takie regulacje zgodziła się  reprezentacja wybrana 

przez pracowników naszej formy – poinformowała Pani Donata - mamy również pełną kontrolę nad pocztą 

służbową naszych pracowników, dlatego bardzo proszę, żeby służyła tylko wyłącznie do przekazywania przez 

pana informacji służbowych. – dodała. 

- Czy mógłbym zobaczyć treść umowy? – poprosił Anzelm. 

- Tak. Pozwoliłam sobie przygotować projekt umowy o pracę – powiedziała pani Donata podając panu 

Anzelmowi plik dokumentów – jak pan widzi umowa zostaje zawarta na okres jednego roku. Będzie pan 

pracował jako specjalista techniczny do spraw druku, praca jest wykonywana w siedzibie Drukarni „Papirus” 

przy ulicy Księżycowej 50 w Warszawie, pana pensja brutto to 7000 zł i jest to jedyny składnik 

wynagrodzenia, w naszej firmie nie ma możliwości pracy w godzinach nadliczbowych. Pracuje pan od 

poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00. Może pan rozpocząć pracę jutro, czyli 21 kwietnia 2021 r. Umowa 

będzie wtedy zawarta do 21 kwietnia 2022 r. – powiedziała spoglądając na Anzelma, gdy wczytywał się 

w treść dokumentu. 

Anzelm skinął głową nie podnosząc wzroku znad kartek. 

- W drugiej części umowy znajdzie pan informacje, ze wynagrodzenie jest wypłacane do dnia 10 każdego 

miesiąca z góry w formie przelewu na wskazane przez pana konto. Umowa może nie zostać przedłużona 

i wtedy z mocy prawa wygasa 21 kwietnia 2022 r. Może także dojść do jej rozwiązania na mocy 

porozumienia stron oraz każda ze stron może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. – zakończyła Pani 

Donata. 

6. Przeanalizuj dokładnie treść wypowiedzi Pani Donaty Skrupulatnej. Które działania pracodawcy  są 

zgodne  z  prawem, a które nie?  Uzasadnij  swoje odpowiedzi. Powołaj się na odpowiednie przepisy 

prawne. 


