Nr kodu zdającego ……………………

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

TRZECI DZIEŃ
EGZAMINU RADCOWSKIEGO
30 MARCA 2017 r.
CZĘŚĆ TRZECIA 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 (odręcznie) 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 zadania wynosi 360 minut.
4. Zadanie z zakresu prawa gospodarczego zawarte jest na 5 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 – przy uwzględnieniu założeń
wskazanych poniżej w pkt III – jako radca prawny Jan Nowak, świadczący pomoc
prawną na rzecz Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowę pożyczki pieniędzy
pomiędzy Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dającą pożyczkę oraz
Andrzejem Wesołym i Stefanem Rakiem jako biorącymi pożyczkę.
2. Wszystkie elementy podmiotowe i przedmiotowe umowy winny zostać uregulowane
bezpośrednio w treści umowy z uwzględnieniem wszelkich wymaganych do jej
ważności i skuteczności instytucji prawnych, w sposób eliminujący (a co najmniej
minimalizujący) w przyszłości spory między stronami.
3. Powołane w umowie dokumenty lub załączniki winny zostać opisane w jej treści
w taki sposób, aby można było ustalić ich formę oraz treść, a przez to ważność
i skuteczność objętych umową czynności prawnych.
4. W umowie należy powołać dokumenty identyfikujące strony i wykazujące należyte
umocowanie ich reprezentantów przy jej zawieraniu.
5. Umowa powinna uwzględniać przyjęte samodzielnie przez zdającego brakujące
elementy stanu faktycznego, przy czym nie mogą one pozostawać w sprzeczności
z elementami stanu faktycznego wskazanymi wyraźnie w zadaniu.
6. Umowa może zawierać dodatkowe postanowienia regulujące kwestie nieobjęte
założeniami wynikającymi z zadania, przy czym ich wprowadzenie do treści umowy
nie może w jakikolwiek sposób uchybiać tym założeniom.
7. W miejscu przeznaczonym na złożenie podpisów niezbędnych do zawarcia umowy
należy wpisać słowo „podpis” ze wskazaniem osoby go składającej zgodnie
z założeniami zadania.
8. Umowa jest zawierana w dacie zdawania egzaminu.
9. Należy przyjąć, że umowa pożyczki nie jest transakcją handlową, w rozumieniu art.
4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 684).
10. Należy założyć, że wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego na
dzień zawarcia umowy pożyczki wynosi 1,5 punktu procentowego.
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Stan faktyczny zadania
I.

1.

Elementy podmiotowe umowy:
Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, używająca w obrocie skrótu Invest
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Morska 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024001, NIP 18240859
z kapitałem zakładowym wynoszącym 50.000 zł. W rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego wpisany jest dwuosobowy Zarząd – Leon Jedynak Prezes Zarządu oraz Tadeusz Wolny – Członek Zarządu. Umowa spółki nie zawiera
regulacji w zakresie reprezentacji spółki. Umowa spółki nie zawiera także zapisów,
modyfikujących dyspozytywne przepisy kodeksu spółek handlowych. Invest sp. z o.o.
nie jest instytucją kredytową.
Wspólnikami spółki są:
Tadeusz Wolny, kawaler, (PESEL 60082501335), zamieszkały: 42 – 120 Poddębie,
ul. Kochanowskiego 12, który ma 50% udziałów w spółce.
Leon Jedynak, kawaler, (PESEL 61110322987), zamieszkały: 42 – 120 Poddębie, ul.
Leśna 1/12, oraz jego siostra Katarzyna Jedynak, panna, (PESEL 79052199121),
zamieszkała: 01-739 Warszawa, ul. Mokotowska 100, mający wspólnie 50% udziałów
w spółce, we wspólności w częściach ułamkowych po ½ każdy udział.
Bank PEKAO S.A. prowadzi rachunek bankowy dla Invest sp. z o.o. nr 18 1813 2345
3466 0000 1111 4567.

2.

Andrzej Wesoły, kawaler, (PESEL 61092501775), zamieszkały: 04 – 118 Warszawa,
ul. Promienna 13.

3.

Stefan Rak (PESEL 62100322999), zamieszkały: 04 – 937 Warszawa, ul. Polany 103,
pozostający w związku małżeńskim z Zofią Rak z d. Kowalczyk (PESEL
70050999700), zamieszkałą wraz z nim, w którym to związku małżeńskim obowiązuje
ustawowy ustrój majątkowy – wspólność majątkowa. Wartość aktywów małżeńskiego
majątku wspólnego

małżonków Rak wynosi 100.000 zł. Stefan Rak nie posiada
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innego majątku osobistego, niż ten objęty wspólnością łączną Andrzeja Wesołego
i Stefana Raka jako wspólników spółki cywilnej wskazanej niżej.
Andrzej Wesoły i Stefan Rak są przedsiębiorcami, w ramach stosunku prawnego
spółki cywilnej prowadzą wspólnie przedsiębiorstwo handlowe pod firmą Andrzej
Wesoły Stefan Rak Hurtex s.c. (NIP 7832112351), z siedzibą zakładu: 04 – 937
Warszawa, ul. Polany 103. Umowa spółki cywilnej nie zawiera regulacji dotyczących
prowadzenia spraw spółki przez wspólników i jej reprezentacji. Udziały wspólników
w zyskach i stratach są równe. Wartość aktywów majątku wspólnego objętego
wspólnością łączną wspólników cywilnych wynosi 50.000 zł. Roczny obrót
przedsiębiorstwa wspólników cywilnych zamyka się kwotą 200.000 zł, a roczny
dochód netto (po opodatkowaniu) przypadający na każdego ze wspólników osiągany
z prowadzenia tego przedsiębiorstwa wynosi po 20.000 zł. Bank PKO BP S.A.
prowadzi wspólny rachunek bankowy dla wspólników spółki cywilnej Andrzej
Wesoły Stefan Rak Hurtex s.c., nr 34 1020 2364 0000 1111 4317 5612.

II.

Przedmiot umowy:
Pieniądze w kwocie 200.000 zł zdeponowane na rachunku bankowym Invest sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, prowadzonym w banku PEKAO S.A., nr 18 1813 2345 3466
0000 1111 4567.

III. Założenia umowy:

1.

Pożyczka stanowić ma dla dającej pożyczkę formę inwestycji kapitałowej na okres
dwóch lat z gwarancją ustalonej umownie stopy zwrotu zainwestowanego kapitału
w formie oprocentowania kwoty pożyczki.

2.

Zwrot kwoty pożyczki ma nastąpić w terminie dwóch lat od dnia wydania biorącym
przedmiotu pożyczki. Dająca pożyczkę wyklucza możliwość jej wcześniejszego
zwrotu.

3.

Kwota pożyczki będzie oprocentowana. Wysokość odsetek kapitałowych powinna
zostać oznaczona w umowie w wysokości równej ¾ najwyższych możliwych do
skutecznego zastrzeżenia umownego odsetek kapitałowych z chwili zawarcia umowy.
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4.

Dająca pożyczkę oczekuje zapłaty odsetek kapitałowych w formie regularnych
dochodów kapitałowych.

5.

Dająca pożyczkę wymaga zastrzeżenia na jej rzecz maksymalnych, prawnie
dopuszczalnych korzyści ekonomicznych stanowiących konsekwencję zwrotu kwoty
pożyczki z opóźnieniem.

6.

Biorący pożyczkę winni zagwarantować dającej pożyczkę możliwość zaspokojenia się
w zakresie zwrotu kwoty pożyczki i zapłaty odsetek bez konieczności posiadania
tytułu egzekucyjnego uzyskanego w toku sądowego postępowania rozpoznawczego,
z możliwością zaspokojenia się ze wszystkich przedmiotów majątkowych biorących
pożyczkę, w tym z ich majątków objętych wspólnością łączną.

7.

Biorący pożyczkę zawierają umowę w ramach stosunku prawnego spółki cywilnej.

8.

Wydanie przedmiotu pożyczki, jego zwrot i zapłata odsetek winny następować
w formie bezgotówkowej.
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