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 Nr kodu zdającego …………………… 

 

 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej 

 

 

 

 

CZWARTY DZIEŃ  

EGZAMINU ADWOKACKIEGO 

31 SIERPNIA 2012 R. 
 

 

 

CZĘŚĆ CZWARTA EGZAMINU 

zadanie z zakresu prawa gospodarczego 

 

 

Pouczenie: 

 

1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.  

a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer kodu na 

pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania. 
 

b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający wpisuje 

numer kodu na pierwszej stronie zadania oraz w oknie aplikacji do zdawania egzaminów 

prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem (numer kodu będzie automatycznie 

wstawiany na każdej stronie pracy). 

 

2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania 

wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem.  

 

3. Czas na rozwiązanie zadań (z zakresu prawa gospodarczego oraz z zakresu prawa 

administracyjnego) wynosi łącznie 480 minut. 

 

4. Zadanie z zakresu prawa gospodarczego zawarte jest na 2 ponumerowanych stronach (łącznie 

ze stroną tytułową). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie 

zawiadomić Komisję Egzaminacyjną. 
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I. Sporządź umowę zastawu rejestrowego (umowę zastawniczą) uwzględniając następujące 

założenia: 

 

1) sporządzenie umowy zleca zastawnik będący bankiem działającym w prawnej formie spółki 

kapitałowej, 

2) zastaw ma zabezpieczać wierzytelność wynikającą z udzielonego już kredytu, zaciągniętego  

w złotych, przez Bogdana Wasilewskiego nie będącego zastawcą, 

3) zastawca nazywa się Robert Kwiatkowski, jest kawalerem i nie prowadzi działalności 

gospodarczej, 

4) rzecz obciążona zastawem - samochód ciężarowy - pozostanie w posiadaniu zastawcy, który 

będzie mógł z niego korzystać, a wynikające z tego skutki powinny zostać uregulowane  

w umowie, 

5) przy zawieraniu umowy bank reprezentowany będzie przez należycie umocowanego 

pełnomocnika - Jana Nowaka - ustanowionego przez członków zarządu banku, działających 

zgodnie z zasadami reprezentacji banku określonymi w jego statucie,  

6) zastawca przy zawieraniu umowy będzie działał samodzielnie, 

7) w umowie należy wskazać podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis zastawu do rejestru, 

8) ewentualne załączniki do umowy oraz powołane w umowie dokumenty powinny zostać w niej 

opisane w sposób pozwalający na ustalenie ich istotnej treści na podstawie samej umowy, 

9) w umowie należy powołać dokumenty wykazujące umocowanie osób działających w imieniu 

banku oraz dokumenty identyfikujące osoby fizyczne, składające swe podpisy pod umową.  

 

II. Dopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń w pracy, przydatnych do uzupełnienia 

stanu faktycznego, jednak bez zmiany założeń podanych w pkt I. Możesz przedstawić listę tych 

założeń.  

 

III. Projektowaną umowę wzbogać o dopuszczalne, obrane samodzielnie postanowienia, bez 

uchybienia podanym wyżej założeniom. 

 

IV. W każdym miejscu, w którym podpis jest niezbędny, wpisz słowo „podpis” wraz z zaznaczeniem, 

czyj to jest podpis. 

 


