
EGZAMIN RADCOWSKI – PRAWO GOSPODARCZE  1/10 

 

          Nr kodu zdającego ……………………….. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej 

 

  TRZECI DZIEŃ 

EGZAMINU RADCOWSKIEGO 

22 MARCA 2018 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 10 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 – opracowanym na potrzeby egzaminu stanem 

faktycznym – proszę sporządzić, jako należycie umocowany pełnomocnik działający na 

rzecz spółki MOC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością radca prawny Marek 

Makowski, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego przy ul. Marchewkowej 5, 31-235 

Kraków, pozew albo – w przypadku braku podstaw prawnych do wniesienia pozwu  

w jakimkolwiek zakresie w stanie faktycznym przedstawionym w zadaniu – opinię 

prawną, z uwzględnieniem interesu mocodawcy. 

2. Należy przyjąć, że dokumenty, które zostały wymienione w opisie stanu faktycznego,  

a których nie przedstawiono w formie załączników, zostały wystawione przez 

uprawnione do tego osoby i sporządzone we właściwej formie. Trzy dokumenty, 

przedstawione w załącznikach do stanu faktycznego (załączniki nr 1, 2 i 3), należy ocenić 

co do ich treści i istotności dla prawidłowego rozwiązania zadania.  

3. W przypadku, gdy zdający uzna, że rozwiązanie zadania polega na sporządzeniu pozwu, 

nie ma on obowiązku określenia wysokości należnej opłaty sądowej. 

4. Pod sporządzonym pozwem albo opinią prawną należy wpisać imię i nazwisko osoby, 

która – zgodnie z treścią zadania egzaminacyjnego – powinna złożyć podpis pod tym 

pismem. 

5. Datą pracy zawierającej rozwiązanie zadania powinien być dzień egzaminu  

z zakresu prawa gospodarczego. 

6. W przypadku rozwiązania zadania poprzez sporządzenie pozwu, należy założyć, że radca 

prawny dysponuje właściwym pełnomocnictwem, od którego uiszczono opłatę skarbową. 

7. W przypadku sporządzenia pozwu należy przyjąć, że:  

-  w Krakowie znajduje się Sąd Rejonowy w Krakowie oraz Sąd Okręgowy w Krakowie,  

- w Białymstoku znajduje się Sąd Rejonowy w Białymstoku oraz Sąd Okręgowy  

    w Białymstoku, 

-  w Szczecinie znajduje się Sąd Rejonowy w Szczecinie oraz Sąd Okręgowy w Szczecinie,  

- w Opolu znajduje się Sąd Rejonowy w Opolu oraz Sąd Okręgowy w Opolu.  

W każdym z tych sądów funkcjonują m.in. wydziały cywilne i gospodarcze.   

8. W przypadku rozwiązania zadania poprzez sporządzenie pozwu, oznaczając sąd, do 

którego jest kierowany pozew, należy jedynie wskazać: 

a) właściwy miejscowo i rzeczowo sąd, i określić jego wydział (bez wskazania numeru 

wydziału), 

b) miejscowość będącą siedzibą sądu, bez określenia jego adresu. 
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9. W przypadku potrzeby dołączenia do pozwu lub opinii załączników, nie wymaga się ich 

sporządzenia. 

10. W przypadku sporządzenia pozwu, pozew nie powinien być dotknięty brakami  

formalnymi.  
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OPIS STANU FAKTYCZNEGO 

 

1. ALFIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy  

ul. Sowiej 2/3, 15-542 Białystok (dalej: „spółka ALFIK”), wpisana do rejestru 

przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456249, NIP 0001895890, REGON 

2020109010910015, kapitał zakładowy w kwocie 1 000 000 złotych w całości opłacony, 

wystawiła  w dniu 2 stycznia 2016 r. dwa weksle własne o treści, jak w załącznikach nr 1 

i nr 2. W spółce ALFIK nie ustanowiono rady nadzorczej.  

2. Weksle, o których mowa w pkt. 1, zostały wystawione na zlecenie MOC spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie  (dalej: „spółka MOC”)  

i zostały wydane skutecznie zarządowi spółki MOC. Spółka MOC ma siedzibę  

w Krakowie pod adresem: 31-235 Kraków, ul. Koralowa 14. Spółka MOC wpisana jest 

do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie  

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000495188, NIP 0001635275, REGON 3120208010910037, kapitał zakładowy  

w kwocie 500 000 złotych w całości opłacony.  

3. Zarząd spółki MOC jest jednoosobowy. Prezesem zarządu spółki MOC jest Tomasz 

Tomaszewski.  

4. Członkami  zarządu spółki ALFIK w dniu 2 stycznia 2016 r. byli Cezary Czapla, Sandra 

Sopran i Bartłomiej Bryk, a każdy z członków zarządu tej spółki był uprawniony do 

jednoosobowej jej reprezentacji. W zakresie sposobu reprezentacji nie dokonywano 

zmian w umowie spółki ALFIK. 

5. Spółka ALFIK stała się niewypłacalna z dniem 1 października 2016 r.  Na ten dzień 

spółka ALFIK dysponowała majątkiem pozwalającym na pokrycie kosztów 

postępowania upadłościowego oraz zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu 

upadłościowym.  

6. Cezary Czapla w dniu 30 września 2016 r. złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji 

członka zarządu spółki ALFIK na ręce pozostałych członków zarządu spółki ALFIK 

Bartłomieja Bryka i Sandry Sopran, o treści, jak w załączniku nr 3.  

7. Sandra Sopran w dniu 1 października 2016 r. złożyła pisemną rezygnację  

z pełnienia funkcji członka zarządu spółki ALFIK na ręce Cezarego Czapli, który tego 

oświadczenia nikomu nie przekazał. 
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8.   Bartłomiej Bryk zwołał nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki ALFIK na dzień 

16 października 2016 r., z porządkiem obrad obejmującym: 

a) wybór przewodniczącego i protokolanta, 

b) przedstawienie sytuacji spółki ALFIK, 

c) podjęcie uchwał o zmianach w składzie zarządu, 

d) zamknięcie zgromadzenia,  

załączając kserokopię pisemnej rezygnacji Cezarego Czapli z funkcji członka zarządu 

spółki ALFIK. 

9.  W dniu 16 października 2016 r. odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników 

spółki ALFIK, na którym reprezentowany był cały kapitał zakładowy i nikt  

z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia i podjęcia uchwał 

objętych jego porządkiem. Po wyborze przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta, 

Bartłomiej Bryk przedstawił wspólnikom sytuację spółki ALFIK. Następnie podjęto 

jednogłośnie uchwałę zarządzającą przerwę do dnia 3 grudnia 2016 r. W dniu 16 

października 2016 r. nie zostały podjęte przez zgromadzenie wspólników żadne inne 

uchwały. 

10.  Pismem doręczonym w dniu 1 grudnia 2016 r. spółka MOC skutecznie wezwała spółkę 

ALFIK do wykupu weksli, o których mowa w pkt. 1, w miejscu ich płatności. 

11. Mimo skutecznego przedstawienia weksli, o których mowa w pkt. 1, do wykupu, spółka 

ALFIK nie uiściła sum wynikających z weksli.  

12. W dniu 3 grudnia 2016 r. wznowiono po przerwie nadzwyczajne zgromadzenie 

wspólników spółki ALFIK, na którym ponownie reprezentowany był cały kapitał 

zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia   

i podjęcia uchwał objętych jego porządkiem. W trakcie tego nadzwyczajnego 

zgromadzenia wspólników podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym uchwałę  

o odwołaniu z zarządu Cezarego Czapli i Bartłomieja Bryka oraz jednogłośnie  

w głosowaniu tajnym wybrano na członka zarządu spółki ALFIK  Aldonę Amol, która do 

tego momentu nie była związana w jakikolwiek sposób ze spółką ALFIK.  

13. Aldona Amol w dniu 10 grudnia 2016 r. złożyła wniosek do KRS o wpisanie jej jako 

członka zarządu spółki ALFIK oraz o wykreślenie Cezarego Czapli i Bartłomieja Bryka. 

14.  Cezary Czapla i Bartłomiej Bryk zostali wykreśleni z KRS-u w dniu 23 grudnia  

2016 r. W tym też dniu wpisana została do KRS-u, jako członek zarządu spółki ALFIK, 

Aldona Amol. 
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15. Aldona Amol, po zapoznaniu się z sytuacją finansową spółki ALFIK, w dniu 30 grudnia 

2016 r. złożyła do Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział Gospodarczy dla spraw 

upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości spółki ALFIK,  

w którym wskazała, że spółka ALFIK nie ma majątku wystarczającego na pokrycie 

kosztów postępowania upadłościowego oraz wniosła o rozwiązanie spółki ALFIK bez 

przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Po powołaniu Aldony Amol na członka 

zarządu spółki ALFIK, spółka ta nie zaciągała nowych zobowiązań. 

16. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych  

i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 3 lutego 2017 r., po rozpoznaniu wniosku 

spółki ALFIK, oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki oraz orzekł o jej 

rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z uwagi na brak  

w majątku spółki ALFIK jakichkolwiek aktywów. Postanowienie zostało obwieszczone  

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu  27  lutego 2017 r.  

17. Pismem z dnia 3 marca 2017 r. spółka MOC wezwała Cezarego Czaplę, Bartłomieja 

Bryka, Aldonę Amol i Sandrę Sopran do zapłaty – w terminie tygodnia od doręczenia 

pisma – solidarnie kwoty 400 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 

dnia 3 grudnia 2016 r., w związku z brakiem wykupu weksli, o których mowa w pkt. 1, 

przez spółkę ALFIK. Wezwania zostały doręczone prawidłowo adresatom:  

- Cezaremu Czapli w dniu 6 marca 2017 r.,  

- Bartłomiejowi Brykowi w dniu 10 marca 2017 r.,  

- Sandrze Sopran w dniu 15 marca 2017 r.,  

- Aldonie Amol w dniu 4 kwietnia 2017 r.   

i każde z tych wezwań pozostało bez reakcji.   

18. Do radcy prawnego Marka Makowskiego zgłosił się w dniu 25 października  

2017 r. prezes zarządu spółki MOC Tomasz Tomaszewski, który przedstawił mu opisany 

w pkt. 1-17 stan faktyczny i przedłożył następujące dokumenty: 

a) oryginały weksli, o których mowa w pkt. 1, 

b) oryginał wezwania do wykupu weksli, o którym mowa w pkt. 10, wraz  

z dowodem  jego doręczenia, 

c) oryginały wezwań do zapłaty, o których mowa w pkt. 17, wraz z dowodami ich 

doręczenia, 

d) odpis oświadczenia Cezarego Czapli, o którym mowa w pkt. 6,  
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e) odpis prawomocnego postanowienia wraz z uzasadnieniem Sądu Rejonowego             

w Białymstoku Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych                                      

i restrukturyzacyjnych, o którym mowa w pkt. 16, 

f) odpis pełny z KRS numer KRS 0000495188, dotyczący spółki MOC, 

g) odpis pełny z KRS numer KRS 0000456249, dotyczący spółki ALFIK. 

 Prezes zarządu spółki MOC poprosił radcę prawnego Marka Makowskiego o ocenę 

prawną sytuacji reprezentowanej przez niego spółki, a w przypadku stwierdzenia 

istnienia podstaw prawnych - o wniesienie pozwu w imieniu spółki MOC na podstawie 

art. 299 k.s.h., w takim zakresie podmiotowym i przedmiotowym, w jakim spółce 

przysługują zasadne - według oceny radcy prawnego - roszczenia, z pominięciem tych 

roszczeń, co do których istnieje możliwość skutecznego uwolnienia się od 

odpowiedzialności przez członków zarządu spółki ALFIK na podstawie art. 299 k.s.h., 

według przedstawionego stanu faktycznego. 

 

19. Dane osobowe członków zarządu spółki ALFIK: 

a) Cezary Czapla – zamieszkały w Opolu 45-064, ul. Norwida 23,  PESEL 75092812860,  

b) Bartłomiej Bryk – zamieszkały w Krakowie 31-542, ul. Solna 21, PESEL 

71102212320,  

c) Aldona Amol – zamieszkała w Opolu 45-065, ul. Dąbrowskiego 27, PESEL 

69013117626,  

d) Sandra Sopran – zamieszkała w Szczecinie 70-551, ul. Nizinna 128/37, PESEL 

90072085643. 
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Załącznik nr 1  

 

WEKSEL  1/2016 

 

 Wystawiony w Białymstoku dnia 02 stycznia 2016 roku. 

Dnia 02 grudnia 2016 roku zapłacę za ten sola weksel, bez protestu, na zlecenie MOC spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie  

adres 31-235 Kraków ul. Koralowa 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495188 

sumę 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych). 

Weksel jest płatny: 31-235 Kraków, ul. Koralowa 14. 

 

Wystawca ALFIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres 15-542 Białystok, ul. Sowia 2/3, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000456249, NIP 0001895890, REGON 2020109010910015, kapitał zakładowy w kwocie 1 000 000 zł. 

 

  Czytelne własnoręczne podpisy członków zarządu:   

   Cezary Czapla jako członek zarządu ALFIK sp. z o.o.  

   Bartłomiej Bryk jako członek zarządu ALFIK sp. z o.o.  

             Sandra Sopran jako członek zarządu ALFIK sp. z o.o.    
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Załącznik nr 2  

 

WEKSEL 2/2016 

 

 Wystawiony w Białymstoku dnia 02 stycznia 2016 roku. 

Dnia 02 grudnia 2016 roku i dnia 02 marca 2017 roku zapłacę za ten sola weksel, bez 

protestu, na zlecenie MOC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Krakowie, adres: 31-235 Kraków ul. Koralowa 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców  

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495188 

sumę 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych). 

Weksel jest płatny: 31-235 Kraków, ul. Koralowa 14. 

 

Wystawca ALFIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres 15-542 Białystok, ul. Sowia 2/3, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000456249, NIP 0001895890, REGON 2020109010910015, kapitał zakładowy w kwocie 1 000 000 zł. 

 

 Czytelne własnoręczne podpisy członków zarządu:   

  Cezary Czapla jako członek zarządu ALFIK sp. z o.o.  

Bartłomiej Bryk jako członek zarządu ALFIK sp. z o.o.  

             Sandra Sopran jako członek zarządu ALFIK sp. z o.o.    
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Załącznik nr 3  

 

        Białystok, 30 września 2016 r. 

Cezary Czapla 

PESEL 75092812860 

ul. Norwida 23 

45-064 Opole 

 

 

 

    Do zarządu 

    ALFIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

    z siedzibą w Białymstoku 

    ul. Sowia 2/3 

    15-542 Białystok 

 

 

REZYGNACJA Z FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU 

 

 

Niniejszym oświadczam, że rezygnuję z pełnienia funkcji członka zarządu ALFIK spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku z dniem 30 września 2016 r., 

stosownie do art. 202 § 5 k.s.h. i art. 746 § 2 k.c.  

 

 

      WŁASNORĘCZNY CZYTELNY PODPIS 

 

               Cezary Czapla 

 

 


