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CZĘŚĆ CZWARTA EGZAMINU

zadanie z zakresu prawa gospodarczego

Pouczenie:
1.

Zadanie oznacza się indywidualnym kodem. Zdający umieszcza numer kodu na pierwszej
stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania.

2.

Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie
zadania wpisanie 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 360 minut.

4. Zadanie z zakresu prawa gospodarczego zawarte jest na 3 ponumerowanych stronach
(łącznie ze stroną tytułową i informacją dla zdającego). W razie braku którejkolwiek ze
stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną.
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Informacja dla zdającego

1. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić umowę nazwaną, określoną
w Kodeksie cywilnym. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi od spółki „Filiżanka”,
dlatego też umowa ma zabezpieczać interes tej spółki.
2. Dopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń w pracy, przydatnych dla
uzupełnienia stanu faktycznego, bez zmiany podanych okoliczności faktycznych.
3. Niewymagane jest sporządzenie załącznika do umowy.
4. Dane podmiotów zawierających umowę powinny zostać dokładnie określone przez
zdającego, także w zakresie rodzaju i formy, w jakiej działalność będzie wykonywana.
5. Zdający powinien wskazać, czyje podpisy winny zostać złożone pod umową.
6. Praca zawierająca rozwiązanie zadania winna być oparta na stanie prawnym
obowiązującym w dniu egzaminu.
7. Zadanie opracowane na potrzeby egzaminu zostało wydrukowane dwustronnie.
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Fabryka porcelany stołowej w Klonowie przy ulicy Kwiatowej 4, działająca pod firmą
„Filiżanka” Spółka z o.o., posiadająca NIP 716-111-60-02, REGON 123456789, wpisana do
KRS pod numerem 0000011001 o kapitale zakładowym 1.000.000 (słownie: jeden milion)
złotych, właściwie reprezentowana przez prezesa zarządu Pawła Rysia, prowadzi sprzedaż
swoich produktów w całej Polsce.
W związku z rozwojem firmy i chęcią zwiększenia sprzedaży, zarząd spółki
postanowił zlecić innej osobie, będącej profesjonalistą w zakresie handlu porcelaną, stałe
zawieranie umów sprzedaży porcelany wyprodukowanej przez spółkę, w asortymencie
stanowiącym załącznik nr 1 do przygotowywanej umowy, na jej rzecz. Wykonujący umowę
będzie działał na rzecz Spółki.
Według spółki, elementami koniecznymi umowy winny być:
1. wykonywanie umowy przez stronę bez posługiwania się osobami trzecimi i realizacja
zleconych czynności wyłącznie na rzecz spółki;
2. określenie, że wynagrodzenie za wykonywane czynności nie przekroczy wysokości 10 %
wartości każdej zawartej umowy na rzecz spółki;
3. określenie możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli druga strona umowy
będzie odpowiadała za terminowe dokonywanie zapłaty za sprzedany towar, w ramach
zawartych za jej pośrednictwem umów;
4. ustalenie wyłączności na prowadzenie określonych umową czynności na terenie
województwa zachodniopomorskiego;
5. zobowiązanie wykonującego umowę, poza zawieraniem umów na rzecz spółki, do
wyszukiwania klientów z którymi można zawrzeć umowy, prowadzenia działalności
marketingowej, przekazywania próbek, prospektów i innych materiałów reklamowych,
doręczania ofert i ich zbierania, przekazywania wszelkich informacji mających znaczenie
dla zwiększenia sprzedaży;
6. umieszczenie zastrzeżenia przewidującego ograniczenie działalności, polegające na
zakazie sprzedaży porcelany przez osobę wykonującą umowę, po jej rozwiązaniu przez
okres dwóch lat;
7. wskazanie czasu obowiązywania umowy i kwestii związanych z jej wypowiedzeniem.
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