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eCzęść I.  

PRAWO GOSPODARCZE

Kazus 1. Egzamin adwokacki 2017 r.

Nr kodu zdającego ……………………

Ministerstwo Sprawiedliwości  
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

TRZECI DZIEŃ  
EGZAMINU ADWOKACKIEGO  

30 MARCA 2017 r.

CZĘŚĆ TRZECIA EGZAMINU  
zadanie z zakresu prawa gospodarczego

Pouczenie:
1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.

a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numerW przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer 
kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiąza-
nie zadania.

b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zda-W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zda-
jący wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania (odręcznie) oraz w oknie 
aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komu-
nikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy).

2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie za-Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie za-
dania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem 
i nazwiskiem.

3. Czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut.Czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut.
4. Zadanie z zakresu prawa gospodarczego zawarte jest na 5 ponumerowanych stronachZadanie 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, jako adwokat Fran-Po zapoznaniu się z treścią zadania proszę sporządzić, jako adwokat Fran-
ciszek Szczęsny, świadczący pomoc prawną na rzecz Przedsiębiorstwa 
Handlowo Usługowego EFEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Olsztynie, umowę, zgodnie z założeniami wskazanymi poni-
żej.

2. Wszystkie elementy podmiotowe i przedmiotowe powinny zostać wskaza-Wszystkie elementy podmiotowe i przedmiotowe powinny zostać wskaza-
ne w treści umowy lub załącznikach do niej.

3. Zdający nie ma obowiązku opracowywania załączników niezbędnych doZdający nie ma obowiązku opracowywania załączników niezbędnych do 
zawarcia umowy. Natomiast powołane w treści umowy dokumenty lub 
załączniki powinny zostać opisane w taki sposób, aby można było jedno-
znacznie ustalić wszystkie elementy wpływające na ich ważność i skutecz-
ność.

4. W umowie należy powołać dokumenty identyfikujące strony i wykazująceW umowie należy powołać dokumenty identyfikujące strony i wykazujące 
należyte umocowanie ich reprezentantów.

5. W miejscu przeznaczonym na złożenie podpisów niezbędnych do zawar-W miejscu przeznaczonym na złożenie podpisów niezbędnych do zawar-
cia umowy należy wpisać słowo „podpis” ze wskazaniem osoby go składa-
jącej, zgodnie z założeniami zadania.
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Stan faktyczny zadania

I. Podmioty umowy:
1. Wydzier�awiający:Wydzier�awiający: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EFEKT spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Warszawskiej 1,
– zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nu-zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nu-

merem 0000000001,
– posiada NIP 745-256-89-67,posiada NIP 745-256-89-67,
– posiada rachunek bankowy o numerze 12 3456 7890 1234 5678 9076 5422,posiada rachunek bankowy o numerze 12 3456 7890 1234 5678 9076 5422,
– kapitał zakładowy spółki wynosi 150 000 zł,kapitał zakładowy spółki wynosi 150 000 zł,
– spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług,spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
– wspólnikami powyższej spółki są:wspólnikami powyższej spółki są:

a) Jan Kowalski (PESE�� 75032008077),Jan Kowalski (PESE�� 75032008077),
b) Antoni Nowak (PESE�� 70052002071)Antoni Nowak (PESE�� 70052002071)

– każdy ze wspólników posiada po 50 udziałów o wartości nominalnej 1500 zł każdy,każdy ze wspólników posiada po 50 udziałów o wartości nominalnej 1500 zł każdy,
– w spółce brak jest rady nadzorczej,w spółce brak jest rady nadzorczej,
– zarząd spółki jest jednoosobowy,zarząd spółki jest jednoosobowy,
– prezesem zarządu spółki jest Andrzej Zaradny (PESE�� 65070814234).prezesem zarządu spółki jest Andrzej Zaradny (PESE�� 65070814234).

2. Dzier�awca:Dzier�awca: Wspólnicy spółki cywilnej HERMES z siedzibą w Opolu, ul. Długa 8,
– wspólnikami spółki cywilnej są:

a) Janina Zaradna (zam. Olsztyn, ul. Twarda 3, PESE�� 75080905803),Janina Zaradna (zam. Olsztyn, ul. Twarda 3, PESE�� 75080905803),
b) jej mąż Andrzej Zaradny (zam. Olsztyn, ul. Twarda 3, PESE�� 65070814234, bę-

dący jednocześnie prezesem zarządu wydzierżawiającej EFEKT Sp. z o.o.),
c) Joanna Mądra (zam. Opole, ul. Długa 6, PESE�� 83040276980)

– spółka posiada NIP 877-344-59-82,spółka posiada NIP 877-344-59-82,
– spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
– wszyscy wspólnicy spółki cywilnej wpisani są do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej jako przedsiębiorcy,
– zgodnie z umową spółki cywilnej każdy ze wspólników może reprezentować spół-

kę samodzielnie.

II. Przedmiot umowy:
– nieruchomość gruntowa położona w Opolu przy ul. Prostej 5 o powierzchni 8000 me-nieruchomość gruntowa położona w Opolu przy ul. Prostej 5 o powierzchni 8000 me-

trów kwadratowych,
– nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem usługowym prze-nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem usługowym prze-

znaczonym na galerię handlową o powierzchni zabudowy 6000 metrów kwadrato-
wych i o łącznej powierzchni użytkowej 11 000 metrów kwadratowych,

– dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nu-dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nu-
mer OP1O 00050876/2,

– w budynku znajdują się instalacje: elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna i cen-w budynku znajdują się instalacje: elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna i cen-
tralnego ogrzewania, wszystkie przyłączone i zasilane z sieci zewnętrznych przedsię-
biorstw dostarczających media komunalne, a budynek wyposażony jest w urządzenia 
pomiarowe energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej oraz wodomierz,

– dostarczanie do budynku energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej, a takżedostarczanie do budynku energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej, a także 
odbiór z budynku ścieków komunalnych realizowane są na podstawie umów zawar-
tych przez wydzierżawiającego,

– w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym usytu-w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym usytu-
owana jest nieruchomość, przeznaczony jest na cele działalności usługowo-handlo-
wej,

Kazus 1. Egzamin adwokacki 2017 r.
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– w dziale II przedmiotowej księgi wieczystej, jako jedyny właściciel wpisane jest Przed-w dziale II przedmiotowej księgi wieczystej, jako jedyny właściciel wpisane jest Przed-
siębiorstwo Handlowo Usługowe EFEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .
z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Warszawskiej 1,

– w dziale III i IV księgi wieczystej brak wpisów.w dziale III i IV księgi wieczystej brak wpisów.

III. Za�o�enia umowy:Za�o�enia umowy:
 1. Cała nieruchomość pozostaje w wyłącznej dyspozycji wydzierżawiającego.Cała nieruchomość pozostaje w wyłącznej dyspozycji wydzierżawiającego.
 2. Wspólnicy spółki cywilnej HERMES z siedzibą w Opolu, ul. Długa 8, zaproponowaliWspólnicy spółki cywilnej HERMES z siedzibą w Opolu, ul. Długa 8, zaproponowali 

Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu EFEKT spółka z o.o., że powyżej opisa-
ną nieruchomość mogą w całości wydzierżawić. Wspólnicy spółki cywilnej HERMES 
zamierzają prowadzić w tym budynku galerię handlową i w tym celu wynajmować 
osobom trzecim powierzchnie handlowe.

 3. Strony planują zawrzeć umowę dzierżawy na okres 5 lat, poczynając od dnia 1 kwiet-Strony planują zawrzeć umowę dzierżawy na okres 5 lat, poczynając od dnia 1 kwiet-
nia 2017 r.

 4. Strony ustaliły, że czynsz dzierżawny będzie wynosił 150 000 zł ne��o miesięcznie,Strony ustaliły, że czynsz dzierżawny będzie wynosił 150 000 zł ne��o miesięcznie, 
przy czym wydzierżawiający oczekuje, że umowa zawierać będzie postanowienia do-
tyczące czynszu, chroniące go przed utratą siły nabywczej pieniądza.

 5. Zgodnie z oczekiwaniami wydzierżawiającego, umowa powinna określać sposób po-5. Zgodnie z oczekiwaniami wydzierżawiającego, umowa powinna określać sposób po-
noszenia przez dzierżawcę na rzecz dostawców opłat z tytułu korzystania z przed-
miotu najmu, w tym z mediów i usług komunalnych.

 6. W umowie powinny być zawarte postanowienia, które umożliwią dzierżawcy nie-W umowie powinny być zawarte postanowienia, które umożliwią dzierżawcy nie-
skrępowane prowadzenie zamierzonej działalności gospodarczej polegającej na wy-
najmowaniu powierzchni handlowych osobom trzecim.

 7. Umowa powinna przewidywać możliwość jej jednostronnego przedłużenia przezUmowa powinna przewidywać możliwość jej jednostronnego przedłużenia przez 
dzierżawcę na okres kolejnych 5 lat przed upływem terminu, na jaki zostanie zawarta.

 8. Wydzierżawiający chce zapewnić sobie możliwość wypowiedzenia umowy przedWydzierżawiający chce zapewnić sobie możliwość wypowiedzenia umowy przed 
upływem terminu na jaki została zawarta, w przypadku, gdyby spółka EFEKT – po 
uzyskaniu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia po-
zwolenia na budowę – zamierzała przystąpić do budowy na nieruchomości aparta-
mentowca, co byłoby połączone z rozbiórką dotychczasowego budynku usługowego.

 9. Umowa powinna regulować zasady rozliczeń stron w odniesieniu do ulepszeń doko-Umowa powinna regulować zasady rozliczeń stron w odniesieniu do ulepszeń doko-
nanych przez dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy.

10. Zwrot nieruchomości po zakończeniu umowy powinien być zabezpieczony przez za-Zwrot nieruchomości po zakończeniu umowy powinien być zabezpieczony przez za-
strzeżenie kary umownej.
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OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ DLA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ  
DO ZADANIA Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO

(EGZAMIN ADWOKACKI – 30 MARCA 2017 R.)

Zdaniem zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki:
 1. Zdający powinien sporządzić umowę dzierżawy (art. 693 i nast. KC). Umowa obejmo-Zdający powinien sporządzić umowę dzierżawy (art. 693 i nast. KC). Umowa obejmo-

wać będzie więc nie tylko korzystanie z nieruchomości, ale również pobieranie z niej 
pożytków.

 2. Ponieważ prezes zarządu EFEKT spółki z o.o. jest jednocześnie wspólnikiem spółkiPonieważ prezes zarządu EFEKT spółki z o.o. jest jednocześnie wspólnikiem spółki 
cywilnej HERMES, to z uwagi na treść art. 210 § 1 KSH oraz brak rady nadzorczej 
w strukturze organów spółki z o.o., przy zawarciu umowy spółka ta powinna być 
reprezentowana przez pełnomocnika ustanowionego uchwałą zgromadzenia wspól-
ników.

 3. Spółkę cywilną może reprezentować dowolny z jej wspólników albo pełnomocnik.Spółkę cywilną może reprezentować dowolny z jej wspólników albo pełnomocnik.
 4. Czynsz powinien być ustalony jako przyjęta przez strony stała kwota miesięczna, zeCzynsz powinien być ustalony jako przyjęta przez strony stała kwota miesięczna, ze 

wskazaniem, że wynosi on ne��o 150 000 zł miesięcznie. W związku z tym, że strony 
umowy dzierżawy są podatnikami podatku od towarów i usług, kwota czynszu po-
winna zostać powiększona o aktualnie obowiązującą stawkę tego podatku.

 5. Ustalenie czynszu powinno przewidywać jego waloryzację (np. w oparciu o art. 358Ustalenie czynszu powinno przewidywać jego waloryzację (np. w oparciu o art. 3581.
§ 2 KC), bez konieczności wypowiadania wysokości czynszu, w przypadku wzrostu 
wskaźników przyjętych jako podstawa waloryzacji (np. poprzez odniesienie do ceny 
waluty obcej, średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych).

 6. Zgodnie z oczekiwaniami wydzierżawiającego umowa powinna zawierać postano-Zgodnie z oczekiwaniami wydzierżawiającego umowa powinna zawierać postano-
wienia nakładające na dzierżawcę obowiązek zawarcia stosownych umów z dostaw-
cami mediów i usług komunalnych.

 7. Umowa powinna zawierać zgodę wydzierżawiającego na wynajem powierzchni han-Umowa powinna zawierać zgodę wydzierżawiającego na wynajem powierzchni han-
dlowej. Zgodnie bowiem z poglądami doktryny, ratio legis przepisu art. 698 § 1 KC 
przemawia za jednakowym traktowaniem ogółu czynności prawnych, z którymi łą-
czy się przejście używania i pobierania pożytków albo tylko używania. Chodzi o umo-
wy poddzierżawy, najmu lub użyczenia (Zbigniew Radwański, System Prawa Cywil-
nego, Tom III, cz. II, str. 364, Warszawa 1976 r.; System Prawa Prywatnego, Tom 8, .
Prawo zobowiązań – część szczególna pod red. Janiny Panowicz-Lipskiej, Warszawa 
2011; Kodeks Cywilny, Maciej Gutowski – Redaktor, Tom II, s. 811, Warszawa 2016).

 8. Umowa powinna zawierać dopuszczalność jej wcześniejszego wypowiedzenia przezUmowa powinna zawierać dopuszczalność jej wcześniejszego wypowiedzenia przez 
wydzierżawiającego z powodów w niej wskazanych (art. 673 § 3 w zw. z art. 694 KC, .
zob. uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 21 grudnia 2007 r., III CZP 
74/07, OSNC 2008/9/95).

 9. Umowa powinna przewidywać korzystne dla wydzierżawiającego rozstrzygnięciaUmowa powinna przewidywać korzystne dla wydzierżawiającego rozstrzygnięcia 
w zakresie ulepszeń dokonanych przez dzierżawcę na przedmiot dzierżawy.

10. Zwrot nieruchomości po zakończeniu umowy dzierżawy powinien być zabezpieczo-Zwrot nieruchomości po zakończeniu umowy dzierżawy powinien być zabezpieczo-
ny przez zastrzeżenie kar umownych (art. 483 i art. 484 KC).

Kazus 1. Egzamin adwokacki 2017 r.
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UMOWA DZIERŻAWY

Zawarta w dniu 30.3.2017 r. w Olsztynie pomiędzy:
1. PrzedsiębiorstwemPrzedsiębiorstwem Handlowo Usługowym EFEKT spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością z siedzibą w Olsztynie 01-500 przy ul. Warszawskiej 1, wpisaną w dniu .
30.3.2007 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego pod nr KRS 0000000001, NIP 7452568967 z kapitałem zakładowym wynoszącym 
150 000 zł, jej aktualny odpis KRS stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, repre-
zentowaną przez Jana Nowaka – pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników 
z 20.3.2017 r., stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, zwaną dalej „Wydzier�awiającym”

a

2. Janiną Zaradną, zamieszkałą w Olsztynie 01-500 przy ul. Twardej 3, PESE��Janiną Zaradną, zamieszkałą w Olsztynie 01-500 przy ul. Twardej 3, PESE�� 
75080905803,

 Andrzej Zaradnym, zamieszkałym w Olsztynie 01-500 przy ul. Twardej 3, PESE�� 
65070814234,

 Joanną Mądrą, zamieszkałą w Opolu 50-100 przy ul. Długiej 6, PESE�� 83040276980,
 prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod firmą: HERMES spółka cywil-

na z siedzibą w Opolu 50-100 przy ul. Długiej 8, NIP 8773445982, reprezentowanymi 
przy zawarciu niniejszej umowy przez wspólnika: Janinę Zaradną na mocy umowy 
spółki cywilnej z 1.2.2010 r., której odpis stanowi załącznik nr 3 do umowy, zwanymi 
dalej: „Dzier�awcami”,

zwanymi dalej łącznie: „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy i jego wydanie
1. Strony oświadczają, że przedmiotem niniejszej umowy jest nieruchomość gruntowa 

położona w Opolu 50-101 przy ul. Prostej 5, o powierzchni 8 000 m2, zabudowana 
dwukondygnacyjnym budynkiem usługowym przeznaczonym na galerię handlową, 
o powierzchni zabudowy 6000 m2 i o łącznej powierzchni użytkowej 11 000 m2, dla 
której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wie-
czystą o nr OP1O 00050876/2. Aktualny odpis skrócony tej Księgi Wieczystej stanowi 
załącznik nr 4 do umowy.

2. Wydzierżawiający oświadcza, że nieruchomość opisana w ust. 1 stanowi jego wyłącz-
ną własność, obecnie pozostaje w jego wyłącznej dyspozycji i jest wolna od obcią-
żeń oraz zobowiązań. Nadto oświadcza, że w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obszar, na którym usytuowana jest ta nieruchomość, przeznaczony 
jest na cele działalności usługowo-handlowej.

3. Wydzierżawiający oświadcza, że w budynku opisanym w ust. 1 znajdują się instala-
cje: elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania, wszystkie 
przyłączone i zasilane z sieci zewnętrznych przedsiębiorstw dostarczających media 
komunalne, a budynek wyposażony jest w urządzenia pomiarowe energii elektrycz-
nej, gazu, energii cieplnej oraz wodomierz.

4. Dzierżawcy oświadczają, że zapoznali się ze stanem nieruchomości opisanej w ust. 1, 
w tym ze stanem technicznym budynku posadowionego na niej oraz zawartych w niej 
instalacji i przyjmują ten stan bez uwag i zastrzeżeń.
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5. Wydzierżawiający oddaje, a Dzierżawcy przyjmują w dzierżawę (do używania i po-
bierania pożytków) nieruchomość opisaną w ust. 1 do prowadzenia działalności go-
spodarczej polegającej na wynajmowaniu wybranym przez niego podmiotom trze-
cim powierzchni handlowych, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego oraz 
przepisów sanitarno-porządkowych, przeciwpożarowych, budowlanych i ochrony 
środowiska.

6. Wydzierżawiający oświadcza, że wyraża zgodę na wynajem powierzchni handlowych 
opisany w ust. 4.

7. Przekazanie nieruchomości w dzierżawę nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym 
sporządzonym przy udziale obu stron, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umo-
wy.

8. Postanowienia zawarte w ust. 5 stosuje się odpowiednio do zwrotu przedmiotu umo-
wy w przypadku zakończenia dzierżawy.

§ 2. Czas trwania
1. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 5 (pięciu) 

lat, przy czym zacznie obowiązywać od 1.4.2017 r.
2. Przed upływem terminu określonego w ust. 1 Dzierżawcy są uprawnieni do jej jedno-

stronnego przedłużenia na okres kolejnych 5 (pięciu) lat. 
3. Celem przedłużenia umowy o którym mowa w ust. 2 Dzierżawcy złożą Wydzierża-

wiającemu na piśmie stosowne oświadczenie w tym przedmiocie. 

§ 3. Czynsz
1. Dzierżawcy zapłacą na rzecz Wydzierżawiającego czynsz dzierżawny w wysokości 

150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) ne��o miesięcznie.
2. Czynsz dzierżawny zostanie powiększony o podatek od towarów i usług (VAT) 

w ustawowej w danym momencie wysokości. 
3. Czynsz dzierżawny podlegać będzie waloryzacji, nie częściej niż jeden raz w roku 

w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem za poprzedni rok ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Monitorze Polskim. 

4. Podwyżka czynszu wynikająca z waloryzacji o której mowa w ust. 3 będzie następo-
wać na podstawie pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego i nie wymaga ko-
nieczności wypowiadania wysokości czynszu oraz podpisywania aneksu do umowy.

5. Pierwsza waloryzacja o której mowa w ust. 3 nastąpi w 2018 r.
6. Czynsz dzierżawny uiszczany będzie z góry, za dany miesiąc, do dnia 10. każdego ko-

lejnego miesiąca na rachunek bankowy Wydzierżawiającego prowadzony przez PKO 
BP S.A. w Warszawie o nr: 12 3456 7890 1234 5678 9076 5422.

7. W przypadku zalegania z płatnością Dzierżawcy będą płacić Wydzierżawiającemu 
odsetki ustawowe za opóźnienie.

8. Za dzień zapłaty czynszu uważa się dzień wpływu pełnej kwoty czynszu dzierżawne-
go.

.
§ 5. Obowiązki Dzier�awców 

1. Dzierżawcy zobowiązują się do zawarcia we własnym imieniu ze stosownymi pod-
miotami umów na dostawę: prądu, gazu, wody, internetu oraz wywozu śmieci 
i innych mediów niezbędnych im do prowadzenia działalności gospodarczej o której 
mowa w § 1 ust. 4 umowy.

2. Dzierżawcy zobowiązują się do terminowego ponoszenia wszelkich opłat związanych 
z zawartymi umowami o których mowa w ust. 1. 

Kazus 1. Egzamin adwokacki 2017 r.
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3. Dzierżawcy są zobowiązani do umożliwienia Wydzierżawiającemu przeprowadza-
nia w każdym czasie kontroli przedmiotu dzierżawy pod kątem przestrzegania przez 
Dzierżawców postanowień umowy.

4. Każda zmiana przeznaczenia wydzierżawionej nieruchomości tj. zabudowa, rozbu-
dowa, przebudowa lub inne prace budowlane wymagają pisemnej zgody Wydzierża-
wiającego.

5. Dzierżawcy oświadczają, że po zakończeniu umowy dzierżawy, bez względu na jej 
sposób rozwiązania, nie będą domagali się zwrotu nakładów poniesionych na przed-
miot dzierżawy. 

§ 5. Wypowiedzenie umowy
Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy przed upływem ter-
minu na jaki została zawarta w przypadku gdyby zamierzał, po uzyskaniu ostatecznej 
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę, przy-
stąpić do budowy na dzierżawionej nieruchomości apartamentowca, co byłoby połączone 
z rozbiórką dotychczasowego budynku opisanego w § 1 ust. 1 umowy.

§ 6. Zwrot przedmiotu dzier�awy
1. Zwrot przedmiotu dzierżawy nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po roz-

wiązaniu umowy dzierżawy. Dzierżawcy zobowiązani są zwrócić przedmiot dzier-
żawy w stanie niepogorszonym, poza stopniem zużycia wynikającym z normalnej 
eksploatacji. 

2. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku opóźnienia Dzierżawców w zwrocie przed-
miotu dzierżawy opisanym w ust. 1, Wydzierżawiający może naliczyć za każdy mie-
siąc wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy w wysoko-
ści 200% ostatniej stawki czynszu bru��o.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ko-

deksu cywilnego.
3. Gdyby jakiekolwiek postanowienie umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, 

nie wpływa to na ważność i skuteczność jej pozostałych postanowień. W takiej sy-
tuacji strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, 
zgodnym z prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel 
gospodarczy i odzwierciedlającym pierwotną intencję stron.

4 Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w przyszłości na tle obowiązywania umowy będą 
rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Pożyczkodawcy.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze stron.

6. Załączniki stanowią integralną część umowy.
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Za�ączniki:
1. aktualny odpis KRS PHU EFEKT sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie,
2. uchwała wspólników PHU EFEKT sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie z 20.3.2017 r.
3. umowy spółki cywilnej HERMES z 1.2.2010 r.,
4. aktualny odpis skrócony KW nr OP1O 00050876/2,
5. protokół zdawczo-odbiorczy. 

Wydzierżawiający:                                                                                             Dzierżawcy:
Podpis Jana Nowaka                                                                                      Podpis Janiny Zaradnej

Kazus 1. Egzamin adwokacki 2017 r.
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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.Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.

a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numerW przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer 
kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiąza-
nie zadania.

b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zda-W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zda-
jący wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania (odręcznie) oraz w oknie 
aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komu-
nikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy).

2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie za-Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie za-
dania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem 
i nazwiskiem.

3. Czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut.Czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut.
4. Zadanie z zakresu prawa gospodarczego zawarte jest na 5 ponumerowanych stronachZadanie 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 uwzględnie-Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić – przy uwzględnie-
niu założeń wskazanych poniżej w pkt III – jako radca prawny Jan Nowak, 
świadczący pomoc prawną na rzecz Invest sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie, 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 zostaćWszystkie 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 jejPowołane 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 wykazująceW umowie należy powołać dokumenty identyfikujące strony i wykazujące 
należyte umocowanie ich reprezentantów przy jej zawieraniu.

 5. Umowa powinna uwzględniać przyjęte samodzielnie przez zdającego bra-Umowa powinna uwzględniać przyjęte samodzielnie przez zdającego bra-
kujące 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 nie-Umowa może zawierać dodatkowe postanowienia regulujące kwestie nie-
objęte założeniami wynikającymi z zadania, przy czym ich wprowadzenie 
do treści umowy nie może w jakikolwiek sposób uchybiać tym założe-
niom.

 7. W miejscu przeznaczonym na złożenie podpisów niezbędnych do zawar-W miejscu przeznaczonym na złożenie podpisów niezbędnych do zawar-
cia umowy należy wpisać słowo „podpis” ze wskazaniem osoby go składa-
jącej zgodnie z założeniami zadania.

 8. Umowa jest zawierana w dacie zdawania egzaminu.Umowa jest zawierana w dacie zdawania egzaminu.
 9. Należy przyjąć, że umowa pożyczki nie jest transakcją handlową, w rozu-Należy przyjąć, że umowa pożyczki nie jest transakcją handlową, w rozu-

mieniu art. 4 pkt 1 ustawy z 8.3.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 684).

10. Należy założyć, że wysokość stopy referencyjnej Narodowego BankuNależy założyć, że wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku .
Polskiego na dzień zawarcia umowy pożyczki wynosi 1,5 punktu procen-
towego.

Kazus 2. Egzamin radcowski 2017 r.
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Stan faktyczny 

I. Elementy podmiotowe umowy:
1. Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, używająca w obrocie skrótu InvestInvest 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 Krajo-
wego Rejestru Sądowego wpisany jest dwuosobowy Zarząd – ��eon Jedynak – Prezes 
Zarządu oraz Tadeusz Wolny – Członek Zarządu. Umowa spółki nie zawiera regulacji 
w zakresie reprezentacji spółki. Umowa spółki nie zawiera także zapisów, modyfiku-
jących dyspozytywne przepisy kodeksu spółek handlowych. Invest sp. z o.o. nie jest 
instytucją kredytową.

 Wspólnikami spółki są:
 Tadeusz Wolny, kawaler, (PESE�� 60082501335), zamieszkały: 42–120 Poddębie, .

ul. Kochanowskiego 12, który ma 50% udziałów w spółce.
 ��eon Jedynak, kawaler, (PESE�� 61110322987), zamieszkały: 42–120 Poddębie, ul. ��eśna 

1/12, oraz jego siostra Katarzyna Jedynak, panna, (PESE�� 79052199121), zamieszkała: 
01-739 Warszawa, ul. Mokotowska 100, mający wspólnie 50% udziałów w spółce, we 
wspólności w częściach ułamkowych po V 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, (PESE�� 61092501775), zamieszkały: 04–118 Warszawa,Andrzej Wesoły, kawaler, (PESE�� 61092501775), zamieszkały: 04–118 Warszawa, .
ul. Promienna 13.

3. Stefan Rak (PESE�� 62100322999), zamieszkały: 04–937 Warszawa, ul. Polany 103, po-Stefan Rak (PESE�� 62100322999), zamieszkały: 04–937 Warszawa, ul. Polany 103, po-
zostający w związku małżeńskim z Zofią Rak z d. Kowalczyk (PESE�� 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.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 spół-
ki cywilnej prowadzą wspólnie przedsiębiorstwo handlowe pod firmą Andrzej We-
soły Stefan Rak Hurtex s.c. (NIP 7832112351), z siedzibą zakładu: 04–937 Warszawa, .
ul. Polany 103. Umowa spółki cywilnej nie zawiera regulacji dotyczących prowadze-
nia 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 ne��o (po opodatkowaniu) 
przypadający na każdego ze wspólników osiągany z prowadzenia tego przedsiębior-
stwa 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: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.
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III. Za�o�enia umowy:Za�o�enia umowy:
1. Pożyczka stanowić ma dla dającej pożyczkę formę inwestycji kapitałowej na okresPożyczka 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 biorącymZwrot kwoty pożyczki ma nastąpić w terminie dwóch lat od dnia wydania biorącym 
przedmiotu pożyczki. Dająca pożyczkę wyklucza możliwość jej wcześniejszego zwro-
tu.

3. Kwota pożyczki będzie oprocentowana. Wysokość odsetek kapitałowych powinnaKwota pożyczki będzie oprocentowana. Wysokość odsetek kapitałowych powinna 
zostać oznaczona w umowie w wysokości równej % najwyższych możliwych do sku-
tecznego zastrzeżenia umownego odsetek kapitałowych z chwili zawarcia umowy.

4. Dająca pożyczkę oczekuje zapłaty odsetek kapitałowych w formie regularnych docho-
dów kapitałowych.

5. Dająca pożyczkę wymaga zastrzeżenia na jej rzecz maksymalnych, prawnie dopusz-Dająca pożyczkę wymaga zastrzeżenia na jej rzecz maksymalnych, prawnie dopusz-
czalnych korzyści ekonomicznych stanowiących konsekwencję zwrotu kwoty pożycz-
ki z opóźnieniem.

6. Biorący pożyczkę winni zagwarantować dającej pożyczkę możliwość zaspokojenia sięBiorący pożyczkę winni zagwarantować dającej pożyczkę możliwość zaspokojenia się 
w zakresie zwrotu kwoty pożyczki i zapłaty odsetek bez konieczności posiadania ty-
tułu 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.Biorący pożyczkę zawierają umowę w ramach stosunku prawnego spółki cywilnej.
8. Wydanie przedmiotu pożyczki, jego zwrot i zapłata odsetek winny następować w for-Wydanie przedmiotu pożyczki, jego zwrot i zapłata odsetek winny następować w for-

mie bezgotówkowej.

Kazus 2. Egzamin radcowski 2017 r.
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OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ 
dla Komisji Egzaminacyjnej 

do zadania z zakresu prawa gospodarczego 
egzamin radcowski – 30 marca 2017 r.

1. Zdaniem zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski, osoba przystępują-Zdaniem zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski, osoba przystępują-
ca do egzaminu powinna wykazać się znajomością prawa, w szczególności z zakresu 
Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Sporządzenie umowy jest sprawdzianem w szczególności:Sporządzenie umowy jest sprawdzianem w szczególności:
a) znajomości teoretycznej instytucji prawa materialnego i procedury cywilnej w za-znajomości teoretycznej instytucji prawa materialnego i procedury cywilnej w za-

kresie regulującym przymusowe dochodzenie roszczeń, a także ich praktycznego 
zastosowania dla ukształtowania elementów podmiotowych i przedmiotowych 
stosunku prawnego, kreowanego w wyniku zawarcia umowy,

b) właściwego opanowania terminologii prawniczej,właściwego opanowania terminologii prawniczej,
c) umiejętności doboru rozwiązań, które mogłyby zostać zrealizowane w rzeczywi-umiejętności doboru rozwiązań, które mogłyby zostać zrealizowane w rzeczywi-

stym obrocie gospodarczym, a nie tylko stanowić formalne wypełnienie poleceń 
zawartych w zadaniu,

d) należytego uwzględnienia i zabezpieczenia interesu reprezentowanej strony,należytego uwzględnienia i zabezpieczenia interesu reprezentowanej strony,
e) umiejętności poprawnego redagowania postanowień umowy i należytego ichumiejętności poprawnego redagowania postanowień umowy i należytego ich 

usystematyzowania.
3. Sprawdzeniem profesjonalnych umiejętności osoby egzaminowanej będzie także spo-Sprawdzeniem profesjonalnych umiejętności osoby egzaminowanej będzie także spo-

sób wypełnienia, wskazanych w treści zadania, obligatoryjnych założeń umowy oraz 
sposób określenia i sformułowania brakujących lub dodatkowych elementów stanu 
faktycznego.

 W powyższym zakresie należy zdaniem zespołu zwrócić uwagę na poniższe zagad-
nienia szczegółowe:
a) z uwagi na to, że dającym pożyczkę jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

należy uwzględnić zasadę reprezentacji zawartą w art. 205 KSH, zgodnie z któ-
rym, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, wymogi dotyczące 
art. 230 KSH. w zakresie konieczności powołania w umowie uchwały wspólników 
spółki wyrażającej zgodę na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki, w której war-
tość przedmiotu transakcji przekracza dwukrotność kapitału zakładowego spółki.

b) zawarcie umowy pożyczki ze strony biorących pożyczkę Andrzeja Wesołego i Ste-zawarcie umowy pożyczki ze strony biorących pożyczkę Andrzeja Wesołego i Ste-
fana Raka następuje w ramach prowadzenia spraw spółki cywilnej, a zakres przed-
miotowy umowy pożyczki w stosunku do zakresu przedmiotowego działalności 
przedsiębiorstwa wspólników spółki cywilnej wskazuje, iż zawarcie umowy po-
życzki stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłych czynności tej spółki, co 
w konsekwencji oznacza, że umowę winni zawrzeć obaj wspólnicy działający łącz-
nie, bądź jeden z nich w oparciu o uprzednią uchwałę obu wspólników wyrażającą 
ich zgodę na jej zawarcie (art. 865–866 KC),

c) zapewnienie dającej pożyczkę możliwości dochodzenia roszczenia o zwrot po-zapewnienie dającej pożyczkę możliwości dochodzenia roszczenia o zwrot po-
życzki wraz z odsetkami także z przedmiotów majątkowych małżeńskiego ma-
jątku dorobkowego małżonków Rak, innych niż wskazane w art. 7761 § 1 KPC, 
wymaga wyrażenia przez Zofię Rak zgody na zawarcie umowy pożyczki przez jej 
męża (art. 41 § 1 KRO),

d) realizacja celu inwestycyjnego umowy pożyczki po stronie dającej pożyczkę wy-realizacja celu inwestycyjnego umowy pożyczki po stronie dającej pożyczkę wy-
maga wyraźnego, umownego zastrzeżenia terminu jej zwrotu na korzyść dającej 
pożyczkę, a to w celu wyłączenia reguły interpretacyjnej zawartej w art. 457 KC, 
a w konsekwencji uprawnienia dającej pożyczkę do odmowy przyjęcia świadcze-
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nia z tytułu zwrotu pożyczki przed upływem umownego terminu zwrotu pożycz-
ki, bez skutku popadnięcia wierzyciela w stan zwłoki (por. art. 486 KC),

e) wysokość odsetek kapitałowych winna zostać oznaczona przy zastosowaniu stopywysokość odsetek kapitałowych winna zostać oznaczona przy zastosowaniu stopy 
odsetek równej % rocznej stopy odsetkowej maksymalnych odsetek kapitałowych, 
o których mowa w art. 359 § 21 KC, z wyraźnym uregulowaniem umownym cy-
klicznej ich wymagalności, w sposób wyłączający regułę wskazaną w art. 360 KC,

f) wymóg zastrzeżenia na rzecz dającej pożyczkę maksymalnych, prawnie do-wymóg zastrzeżenia na rzecz dającej pożyczkę maksymalnych, prawnie do-
puszczalnych korzyści ekonomicznych stanowiących konsekwencję opóźnienia 
w zwrocie kwoty pożyczki wymaga umownego zastrzeżenia umownej stopy od-
setek za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których 
mowa w art. 481 § 21 KC,

g) zagwarantowanie dającej pożyczkę możliwości zaspokojenia z tytułu zwrotu kwo-zagwarantowanie dającej pożyczkę możliwości zaspokojenia z tytułu zwrotu kwo-
ty pożyczki i zapłaty odsetek bez konieczności posiadania tytułu egzekucyjnego 
uzyskanego w toku sądowego postępowania rozpoznawczego, z możliwością 
prowadzenia egzekucji ze wszystkich przedmiotów majątkowych biorących po-
życzkę, w tym z ich majątków objętych wspólnością łączną, a zatem także z przed-
miotów majątkowych małżeńskiego majątku dorobkowego, wymaga umownego 
zobowiązania się obu biorących pożyczkę do poddania się przez nich oraz przez 
żonę Stefana Raka – Zofię Rak, w określonym terminie, w akcie notarialnym, 
egzekucji tych roszczeń wprost z tego aktu na podstawie art. 777 § 1 pkt 4–6 .
i § 2 KPC. Dopuszczalne są również inne sposoby realizacji powyższej możliwości 
np. zapis na sąd polubowny, czy przewłaszczenie na zabezpieczenie.

4. Osoba egzaminowana może – nie naruszając wskazanych w treści zadania obligatoryj-Osoba egzaminowana może – nie naruszając wskazanych w treści zadania obligatoryj-
nych założeń umowy – wzbogacić jej treść o postanowienia dodatkowe, które według 
uznania zdającego będą służyć należytej ochronie interesu reprezentowanej strony, 
a zakres wykonania tego wzbogacenia będzie podlegał ocenie merytorycznej Komi-
sji.

5. Zdaniem zespołu, istotnymi elementami pracy wpływającymi na jej ocenę w ramachZdaniem zespołu, istotnymi elementami pracy wpływającymi na jej ocenę w ramach 
ustawowych kryteriów oceny rozwiązania zadania, winny być w szczególności:
a) sporządzenie umowy ważnej i prawnie skutecznej,sporządzenie umowy ważnej i prawnie skutecznej,
b) sporządzenie umowy mieszczącej się w wyznaczonych treścią zadania ramachsporządzenie umowy mieszczącej się w wyznaczonych treścią zadania ramach 

prawnych i faktycznych, bez zmian obligatoryjnych założeń umowy,
c) wypełnienie wszystkich poleceń zawartych w treści zadania,wypełnienie wszystkich poleceń zawartych w treści zadania,
d) poprawne przyjęcie brakujących elementów stanu faktycznego,poprawne przyjęcie brakujących elementów stanu faktycznego,
e) posłużenie się właściwą terminologią prawniczą,posłużenie się właściwą terminologią prawniczą,
f) sposób sformułowania treści poszczególnych postanowień umownych i ich usys-sposób sformułowania treści poszczególnych postanowień umownych i ich usys-

tematyzowanie, pod kątem ich spójności, czytelności, jednoznaczności i przy-
datności dla dokonania wykładni autentycznej treści umowy na gruncie art. 65 .
§ 1 i 2 KC,

g) sposób i zakres zabezpieczenia interesu strony reprezentowanej przez osobę egza-sposób i zakres zabezpieczenia interesu strony reprezentowanej przez osobę egza-
minowaną,

h) zakres, forma i poprawność ewentualnego wzbogacenia projektu umowy, wykra-zakres, forma i poprawność ewentualnego wzbogacenia projektu umowy, wykra-
czającego poza elementy podmiotowo i przedmiotowo istotne oraz poza zakres 
obligatoryjnych założeń umowy.

Kazus 2. Egzamin radcowski 2017 r.
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UMOWA POŻYCZKI

Zawarta w dniu 30.3.2017 r. w Warszawie pomiędzy:
1. Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 04-250Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 04-250 

przy ul. Morskiej 25, wpisaną w dniu 30.3.2007 r. do rejestru przedsiębiorców Kra-
jowego Rejestru Sądowego 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, jej ak-
tualny odpis KRS stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, reprezentowaną 
przez: Prezesa Zarządu – ��eona Jedynaka, zamieszkałego w Poddębie 42-120 przy .
ul. ��eśnej 1/12, PESE�� 61110322987, oraz członka zarządu – Tadeusza Wolnego, za-
mieszkałego w Poddębie 42-120 przy ul. Kochanowskiego 12, PESE�� 60082501335, 
uprawnionych do zawarcia niniejszej umowy na mocy uchwały wspólników 
z 25.3.2017 r. podjętej zgodnie z art. 230 KSH, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy, zwaną dalej: „Po�yczkodawcą”,

a

2. Andrzejem Wesołym, zamieszkałym w Warszawie 04-118 przy ul. Promiennej 13,Andrzejem Wesołym, zamieszkałym w Warszawie 04-118 przy ul. Promiennej 13, .
PESE�� 61092501775 oraz Stefan Rakiem,  zamieszkałym w Warszawie 04-937 przy .
ul. Polany 103, PESE�� 62100322999, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą 
pod firmą: Andrzej Wesoły Stefan Rak Hurtex s.c. pod adresem: 04-937 Warszawa, .
ul. Polany 103, NIP 7832112351, działającymi przy zawarciu niniejszej umowy wspól-
nie, zwanymi dalej: „Po�yczkobiorcami”,

zwanymi dalej łącznie: „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy i jego wydanie
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie 200 000 zł (słow-

nie: dwieście tysięcy złotych), która jest zdeponowana na rachunku bankowym Po-
życzkodawcy prowadzonym w banku PEKAO S.A. w Warszawie nr 18 1813 2345 3466 
0000 1111 4567.

2. Wydanie przedmiotu pożyczki nastąpi w dniu zawarcia niniejszej umowy po jej pod-
pisaniu przez Strony, w formie bezgotówkowej poprzez wykonanie przelewu banko-
wego z rachunku Pożyczkodawcy opisanego w ust. 1 na rachunek wspólny Pożyczko-
biorców prowadzony przez PKO BP S.A. w Warszawie nr 34 1020 2364 0000 1111 4317 
5612.

§ 2. Oświadczenia Po�yczkobiorców
1. Pożyczkobiorca Andrzej Wesoły oświadcza, że jest stanu wolnego (kawaler).
2. Pożyczkobiorca Stefan Rak oświadcza, że pozostaje w związku małżeńskim z Zofią 

Rak zd. Kowalczyk, zamieszkałą w  Warszawie 04-937 przy ul. Polany 103, PESE�� 
70050999700, w którym to związku małżeńskim obowiązuje ustrój majątkowy – wspól-
ność majątkowa. 

3. Pożyczkobiorca Stefan Rak oświadcza, że w chwili zawarcia niniejszej umowy wartość 
aktywów małżeńskiego majątku wspólnego należącego do niego i Zofii Rak wynosi 
100 000 zł (sto tysięcy złotych).



17

Pr
aw

o 
go

sp
od

ar
cz

e

4. Pożyczkobiorca Stefan Rak oświadcza, że poza majątkiem o wartości wskazanej .
w ust. 2 i poza majątkiem objętym wspólnością łączną Pożyczkobiorców wynikającą 
z zawartej przez nich umowy spółki cywilnej, nie posiada innego majątku osobiste-
go.

5. Pożyczkobiorca Stefan Rak oświadcza, że jego żona Zofia Rak opisana w ust. 1 została 
poinformowana o zawarciu niniejszej umowy i wyraża na nią zgodę. 

6. Zgoda Zofii Rak o której mowa w ust. 4 została wyrażona w oświadczeniu z 29.3.2017 r., 
które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, a nadto zgoda ta zostanie wyrażona 
także poprzez złożenie podpisu pod niniejszą umową przez Zofię Rak.

§ 3. Zwrot przedmiotu umowy
1. Pożyczkobiorcy oświadczają, że zwrócą Pożyczkodawcy pożyczoną kwotę 200 000 zł 

(dwieście tysięcy złotych) w dniu 30.3.2019 r.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż wyłączają możliwość wcześniejszego niż określony 

w ust. 1 zwrotu pożyczki.
3. Strony zgodnie oświadczają, iż Pożyczkodawca może odmówić przyjęcia świadczenia 

z tytułu zwrotu pożyczki przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 i w skutek 
tego nie popadnie w stan zwłoki.

4. W razie opóźnienia w terminowym zwrocie przedmiotu pożyczki Pożyczkobiorcy 
zobowiązują się do jej zwrotu wraz maksymalnymi odsetkami ustawowymi za opóź-
nienie określonymi w dniu zawarcia umowy w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, liczo-
nymi od dnia 1.4.2019 r. do dnia zwrotu.

§ 4. Odsetki kapita�owe
1. Pożyczkobiorcy zobowiązują się do tego, że przez okres od zawarcia umowy do dnia 

jej zwrotu określonego w § 2 ust. 1 będą uiszczać na rzecz Pożyczkodawcy odsetki 
kapitałowe liczone od kwoty poýyczki w wysokoúci ľ rocznej stopy odsetek ustawo-
wych okreúlonych w dniu zawarcia umowy w art. 359 § 21 Kodeksu Cywilnego.

2. Zapłata odsetek kapitałowych określonych w ust. 1 następować będzie w terminie do 
dnia ostatniego danego miesiąca w myśl założenia, że odsetki kapitałowe za: kwiecień 
2017 r. będą płatne najpóźniej do dnia 30.4.2017 r., za maj 2017 r. do dnia 31.5.2017 r., za 
czerwiec 2017 r. do dnia 30.6.2017 itd., przy czym odsetki kapitałowe za marzec 2019 r. 
będą płatne najpóźniej w dniu zwrotu pożyczki tj. w dniu 30.3.2017 r.

3. Zapłata odsetek w wysokości określonej w ust. 1 i w terminach określonych ust. 2 
będzie następować każdorazowo na rachunek bankowy Pożyczkodawcy określony .
w § 1 ust. 1.

§ 5. Poddanie się egzekucji
1. Pożyczkobiorcy zgodnie oświadczają, że celem zabezpieczenia przedmiotu umowy 

wraz z należnymi odsetkami na wypadek uchybienia przez nich terminom płatności 
określonym w niniejszej umowie, poddadzą się w terminie do 10.4.2017 r., w akcie 
notarialnym, egzekucji tych roszczeń wprost z tego aktu na podstawie art. 777 § 1 .
pkt 4-6 i § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 składa także żona pożyczkobiorcy Stefana 
Raka – Zofia Rak, a wyrazem tego będzie jej podpis złożony pod niniejszą umową. 

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.

Kazus 2. Egzamin radcowski 2017 r.
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2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ko-
deksu cywilnego.

3. Gdyby jakiekolwiek postanowienie umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, 
nie wpływa to na ważność i skuteczność jej pozostałych postanowień. W takiej sy-
tuacji strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, 
zgodnym z prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel 
gospodarczy i odzwierciedlającym pierwotną intencję stron.

4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w przyszłości na tle obowiązywania umowy będą 
rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy według  siedziby Pożyczkodawcy.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze stron.

6. Załączniki stanowią integralną część umowy.

Za�ączniki:
1. aktualny odpis KRS Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
2. uchwała wspólników Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z 25.3.2017 r.,
3. oświadczenie Zofii Rak z 29.3.2017 r.

Pożyczkodawca:       Pożyczkobiorcy:

Podpis Leona Jedynaka                                                                    Podpis Andrzeja Wesołego

Podpis Tadeusza Wolnego                 Podpis Stefana Raka

Żona Pożyczkobiorcy Stefana Raka:

Podpis Zofii Rak




