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eCzęść I.  

APELACJE I AKTA  
GOSPODARCZE

Kazus 1. Egzamin adwokacki 2018 r.

Informacja dla zdającego 

1. Po zapoznaniu się z treścią zadania – opracowanym na potrzeby egza-
minu stanem faktycznym – proszę sporządzić, jako adwokat Hieronim 
Witkowski, świadczący pomoc prawną na rzecz „Lux Transport” spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji umowę sprzedaży, 
zgodnie z założeniami wskazanymi poniżej. 

2. Umowa powinna zawierać elementy przedmiotowo istotne stosownie 
do jej rodzaju, spełniać dodatkowe założenia wskazane w treści zada-
nia, a nadto spełniać wszelkie inne wymagania warunkujące jej ważność 
i skuteczność. 

3. Zdający nie ma obowiązku opracowywania załączników niezbędnych 
do zawarcia ważnej umowy. Natomiast powołane w treści umowy doku-
menty lub załączniki powinny zostać opisane w taki sposób, aby można 
było jednoznacznie ustalić wszystkie elementy wpływające na ich waż-
ność i skuteczność. 

4. W umowie należy powołać dokumenty identyfikujące strony i wykazują-
ce należyte umocowanie osób reprezentujących strony. 

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

Uwaga: Jak wskazano we wstępie treść zadań jest dostępna na stronie www.egzaminy.beck.pl
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 OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ DLA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ  
DO ZADANIA Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO  

(EGZAMIN ADWOKACKI – 22 MARCA 2018 r.) 

Zdaniem zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki: 
1. Zdający powinien sporządzić umowę sprzedaży. Umowa powinna zawierać przede 

wszystkim elementy przedmiotowo istotne właściwe dla niej, tj. te wynikające z treści 
art. 535 k.c. 

2. Ponieważ sprzedawcą jest spółka komandytowa, której wspólnikami są jeden koman-
dytariusz i dwóch komplementariuszy, w tym jeden pozbawiony prawa reprezento-
wania spółki na mocy postanowień umowy, reprezentantem sprzedawcy będzie drugi 
z komplementariuszy, tj. Dominik Kowalski (art. 117 oraz art. 118 k.s.h.). Dodatko-
wym walorem pracy, z uwagi na charakter umowy, byłoby powołanie się na zgodę 
wszystkich wspólników na dokonanie czynności objętych umową na zasadzie art. 43, 
art. 103 i art. 121 § 2 k.s.h. 

3. Ponieważ kupującym jest jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w organizacji, w której jedyny wspólnik jest jednocześnie jednym z członków zarzą-
du i w której nie powołano rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, a nadto nie ustano-
wiono pełnomocnika, kupującego powinien reprezentować (w związku z postano-
wieniami umowy spółki), wyłącznie drugi z członków zarządu, tj. Arkadiusz Nowak 
(art. 161 § 2 w zw. art. 162 k.s.h). 

4. Uprawnienie osób zawierających umowę w imieniu stron powinno być wykazane 
właściwymi dokumentami. 

5. Przedmiotami umowy sprzedaży są dwa pojazdy ciężarowe, które powinny być zin-
dywidualizowane odrębnie. 

6. Cena sprzedaży powinna być określona odrębnie do każdego z przedmiotów umowy. 
7. Zgodnie z ustaleniami stron, wydanie przedmiotów umowy następuje w innym ter-

minie niż jej zawarcie. Niewykonanie przez strony zobowiązań w zakresie termino-
wego wydania i odbioru powinno być zabezpieczone karami umownymi. Umowa 
powinna precyzować, czy kary umowne są zastrzeżone na wypadek niewydania bądź 
odbioru obu pojazdów łącznie, czy także tylko jednego z nich. 

8. Zgodnie z ustaleniami stron, umowa powinna wskazywać termin zapłaty ceny inny 
niż data zawarcia umowy z zabezpieczeniem interesu sprzedającego odsetkami 
umownymi. 

9. Umowa powinna zawierać odmienne od ujęcia kodeksowego uregulowanie odpowie-
dzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi w granicach wyznaczanych zasadą swobody 
umów oraz treścią art. 558 k.c. 

10. Umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące miejsca wydania przedmiotów 
umowy oraz momentu przejścia na kupującego korzyści i ciężarów. 

11. Umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące prawa odkupu w sposób zgodny 
z normami wynikającymi z przepisów art. 593 i nast. k.c. 

12. Umowa powinna zawierać ważny i skuteczny zapis na sąd polubowny. 
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WZÓR PISMA

UMOWA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu 22.3.2018 r. pomiędzy:
1) „Tytan – Kowalski” spółka komandytowa, ul. Polna 2, 75-202 Koszalin, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000012345, posia-
dająca NIP 577-123-00-02 – reprezentowana zgodnie z jej umową i odpisem KRS sta-
nowiącymi odpowiednio załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej umowy przez komplementa-
riusza Dominika Kowalskiego, PESEL 72112409099, który posiada zgodę wszystkich 
wspólników tej spółki na dokonanie czynności objętych niniejszą umową, 

zwaną dalej jako: „Sprzedawca”,

a

2) „Lux Transport” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, ul. Widna 7, 
87-100 Toruń, posiadającą NIP 583-322-11-14 – reprezentowana zgodnie z umową 
spółki stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej umowy przez członka zarządu Arka-
diusza Nowaka, PESEL 65071234506,

zwaną dalej jako: „Kupujący”,

zwanymi dalej łącznie jako: „Strony”.

§ 1. Oświadczenia stron

1. Strony oświadczają, że przedmiotem ich działalności jest działalność transportowa.
2. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług. 
3. Sprzedawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy o numerze 12 3456 7890 1234 

5678 9012 3456.
4. Kupujący oświadcza, że posiada rachunek bankowy o numerze 09 8765 4321 1234 9898 

9878 1234.

§ 2. Przedmiot umowy

1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy, który stanowią dwa 
następujące samochody ciężarowe:
1) marki MAN, rok produkcji 2010, Nr rej. ZK 909ZE, VIN U3YTJ99MMMM123456, 

o przebiegu 200 000 kilometrów,
2) marki Volvo, rok produkcji 2008, Nr rej. ZK 929XX, VIN WAUXXX5F9DZ98765, 

o przebiegu 250 000 kilometrów.
2. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych oraz praw 

osób trzecich i że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest przed-
miot umowy oraz, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3. Zobowiązania stron

1. Sprzedawca sprzedaje, a kupujący kupuje samochód ciężarowy opisany w § 2 ust. 1 
pkt 1 za kwotę 184 500 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) brutto i sa-
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mochód ciężarowy opisany w § 2 ust. 1 pkt 2 za kwotę 123 000 zł (sto dwadzieścia trzy 
tysiące złotych) brutto.  

2. Strony uzgadniają, że zapłata cen, o których mowa w ust. 2, nastąpi w terminie 45 dni 
od dnia zawarcia umowy, poprzez wykonanie przez Kupującego przelewu na rachu-
nek bankowy Sprzedawcy opisany w § 1 ust. 3.

3. Spełnieniem świadczenia pieniężnego opisanego w ust. 3 będzie data uznania trans-
akcji na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4. Kupujący oświadcza, że w razie niedochowania terminu opisanego w ust. 3 będzie 
obowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy odsetek umownych wynoszących 10% 
w stosunku rocznym liczonych od kwoty nieuiszczonej na rzecz Sprzedawcy. 

§ 4. Wydanie przedmiotu umowy

1. Sprzedawca zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie 30 dni od daty jej 
zawarcia, a kupujący zobowiązuje się w tym terminie go odebrać.

2. Sprzedawca zobowiązuje się wydać kupującemu wraz z przedmiotem umowy po 
dwa komplety kluczyków i wszystkie posiadane dokumenty dotyczące przedmiotu 
umowy, niezbędne do jego użytkowania, a w szczególności: dowód rejestracyjny, ak-
tualną polisę OC i książkę pojazdu. 

3. Miejscem wydania przedmiotu umowy będzie siedziba Sprzedawcy.
4. Do dnia wydania i odbioru przedmiotu umowy ryzyko jego utraty lub uszkodzenia 

obciąża Sprzedawcę.
5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym 

przez Strony.
6. Z chwilą odebrania przedmiotu umowy przez Kupującego przechodzą na niego pra-

wa i zobowiązania wynikające z danego odebranego przedmiotu umowy. 
7. W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym 

mowa w  ust. 1, Kupujący jest uprawniony do naliczenia Sprzedawcy kary umownej 
w wysokości 1,5% w skali roku od wartości brutto danego niewydanego przedmiotu 
umowy, określonej dla tego przedmiotu umowy w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnie-
nia. 

8. W przypadku opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy w terminie, o którym 
mowa w  ust. 1, Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia Kupującemu kary umow-
nej w wysokości 1,5% w skali roku od wartości brutto danego nieodebranego przed-
miotu umowy, określonej dla tego przedmiotu umowy w § 3 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia. 

9. Kary umowne, o których mowa w ust. 7 i 8, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóź-
nienia, stają się wymagalne, wraz z pierwszym dniem opóźnienia. 

10. Zapłata naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 7 i 8, nastąpi na podsta-
wie wystawionych przez naliczającego karę umowną not obciążeniowych z siedmio-
dniowym terminem płatności liczonym od daty wystawienia noty. 

§ 5. Rękojmia

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Strony rozszerzają 
w następujący sposób: 
1) okres rękojmi wynosi 4 lata, 
2) niezależnie od rodzaju wady, Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia z ty-

tułu rękojmi, 



5

Kazus 1. Egzamin adwokacki 2018 r.

Pr
aw

o 
go

sp
od

ar
cz

e

3) Sprzedawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy jest niewadliwy, w prze-
ciwnym razie Sprzedawca poinformuje Kupującego na piśmie o wszelkich wadach 
istniejących w chwili wydania przedmiotu umowy, Kupujący nie ma obowiązku 
badania przedmiotu umowy pod kątem jego wadliwości, 

4) w przypadku ujawnienia się wady w okresie rękojmi domniemywa się, że wady 
wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w przedmiocie umowy.

2. Kupujący zawiadamia Sprzedawcę o wadzie fizycznej przedmiotu umowy. Formę za-
wiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Kupującego i przekaza-
ny Sprzedawcy w terminie 30 dni od daty ujawnienia wady. 

3. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad fizycznych w dostarczonym przed-
miocie umowy Sprzedawca: 
1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w czasie nie dłuższym niż 24 h od otrzymania 

„Protokołu reklamacji”; 
2) usunie wady przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty otrzy-

mania „Protokołu reklamacji”, a w przypadku wydłużenia czasu naprawy dostar-
czy przedmiot zastępczy o parametrach równoważnych z naprawianym przez 
cały okres usuwania wady; 

3) usunie wady w dostarczonym przedmiocie umowy w miejscu, w którym zosta-
ły ujawnione lub na własny koszt dostarczy go do swojej siedziby w celu jego 
usprawnienia lub wymiany. Sprzedawca ponosi wszystkie koszty związane z usu-
nięciem niesprawności; 

4) przedmiot umowy wolny od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym 
wady zostały ujawnione w terminie wskazanym odpowiednio w pkt 2; 

5) przedłuży termin rękojmi o czas, w którym wskutek wad przedmiotu Kupujący 
nie mógł z niego korzystać; 

6) wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie 7 dni roboczych, od 
daty rozpatrzenia „Protokołu reklamacji”, w sytuacji gdy usunięcie wad przed-
miotu umowy będzie niemożliwe lub nieopłacalne. 

4. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi w żaden sposób nie ograniczają możliwości 
dochodzenia przez niego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie 
wszystkich szkód również po stronie osób trzecich, powstałych w wyniku dostarcze-
nia wadliwego przedmiotu umowy lub nienależytego wywiązania się z warunków 
rękojmi. 

6. W przypadkach nieuregulowanych w umowie dotyczących uprawnień wynikających 
z rękojmi za wady fizyczne, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6. Prawo odkupu

1. Strony zgodnie postanawiają, że Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo odkupu 
przedmiotu umowy zbytego na rzecz Kupującego.

2. Sprzedawca uprawniony jest do skorzystania z prawa odkupu w terminie 3 lat od 
zawarcia Umowy.

3. Wykonanie prawa odkupu następuje przez oświadczenie złożone Kupującemu. 
Oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu powinno być złożone w formie pisemnej 
z podpisem notarialnie poświadczonym.
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§ 7. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana siedzib Stron lub zmiana ich firm nie stanowi zmiany lub modyfikacji treści 

Umowy.
3. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cy-

wilnego.
5. Tytuły poszczególnych punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą 

stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy.
6. Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy rozstrzygać będzie sąd polubow-

ny, którym jest Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, 
ul. Chlebnicka 48/51, 80-803 Gdańsk.

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron.

Sprzedawca:
[własnoręczny podpis Dominika Kowalskiego – reprezentanta Tytan – Kowalski” sp. k.]

Kupujący:
[własnoręczny podpis Arkadiusza Nowaka – reprezentanta „Lux Transport” sp. z o.o. w organizacji]

Załączniki:
1) umowa spółki Tytan – Kowalski” sp. k.;
2) aktualny odpis KRS Tytan – Kowalski” sp. k.;
3) umowa spółki „Lux Transport” sp. z o.o. w organizacji.
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Informacja dla zdającego 

1. Po zapoznaniu się z treścią zadania – opracowanym na potrzeby egzami-
nu stanem faktycznym – proszę sporządzić, jako należycie umocowany 
pełnomocnik działający na rzecz spółki MOC spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością 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 jakim-
kolwiek zakresie w stanie faktycznym przedstawionym w zadaniu – opi-
nię 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 właści-
wej formie. Trzy dokumenty, przedstawione w załącznikach do stanu fak-
tycznego (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 spo-
rządzeniu pozwu, nie ma on obowiązku określenia wysokości należnej 
opłaty sądowej. 

4. Pod sporządzonym pozwem albo opinią prawną należy wpisać imię i na-
zwisko osoby, która – zgodnie z treścią zadania egzaminacyjnego – po-
winna złożyć podpis pod tym pismem. 

5. Datą pracy zawierającej rozwiązanie zadania powinien być dzień egzami-
nu 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 Okręgo-

wy 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 Okrę-

gowy 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 gospo-
darcze. 
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 8. W przypadku rozwiązania zadania poprzez sporządzenie pozwu, ozna-
czając 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.  

 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.

OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ DLA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ  
DO ZADANIA Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO  

(EGZAMIN RADCOWSKI – 22 MARCA 2018 r.) 

1. Zdaniem zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski, prawidłowe roz-
wiązanie zadania polega na sporządzeniu pozwu skierowanego przeciwko Bartłomie-
jowi Brykowi i Sandrze Sopran. 

2. Podstawę prawną roszczenia – w stanie faktycznym przedstawionym w zadaniu – sta-
nowi art. 299 § 1 k.s.h. Przepis ten ustanawia solidarną odpowiedzialność członków 
zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Material-
noprawną przesłanką tej odpowiedzialności jest zaistnienie zdarzenia prawnego, po-
legającego na tym, że egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Zaistnienie 
tego zdarzenia aktualizuje odpowiedzialność członków zarządu. 

3. Zdający powinien wziąć pod uwagę w szczególności następujące kwestie: 
a) Na wierzycielu (powodzie) spoczywa obowiązek wykazania bezskuteczności eg-

zekucji wobec spółki będącej jego dłużnikiem. Sformułowanie „bezskuteczność 
egzekucji” należy rozumieć szeroko. Dowodem bezskuteczności egzekucji może 
być m.in. postanowienie sądu wydane na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy – Prawo 
upadłościowe, z którego jednoznacznie wynika, że dana wierzytelność nie zosta-
nie zaspokojona. Taka sytuacja ma miejsce w stanie faktycznym, który stanowi 
podstawę zadania. 

b) Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, wykazując m.in., że we 
właściwym czasie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości albo nie ponosi 
winy za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Na podstawie uregulowań zawartych w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo upadłościowe, 
członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek, nie póź-
niej niż w ciągu trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia 
upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Podstawą ogłoszenia upadło-
ści dłużnika jest jego niewypłacalność. 
Zadanie zawiera informację pozwalającą na ustalenie daty, w której zaistniała podstawa 
do ogłoszenia upadłości spółki ALFIK. W stanie faktycznym zadania jest to dzień 1 paź-
dziernika 2016 r. Określenie tej daty powinno posłużyć zdającemu jako punkt odniesie-
nia do ustalenia, kiedy należało złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki i którzy 
z członków jej zarządu mieli obowiązek ten wniosek złożyć.  
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Kazus 2. Egzamin radcowski 2018 r.

Prawidłowa ocena faktu złożenia rezygnacji przez członka zarządu Cezarego Czaplę 
w dniu 30 września 2016 r. powinna skutkować nieobjęciem pozwem tego członka za-
rządu. Pozew natomiast powinien zostać skierowany przeciwko Bartłomiejowi Bryko-
wi i Sandrze Sopran. Bartłomiej Bryk pełnił funkcję członka zarządu w dacie powsta-
nia zobowiązania i nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki zwalniające określone 
w art. 299 § 2 k.s.h. Analogiczna sytuacja zachodzi w stosunku do Sandry Sopran, która 
nie złożyła skutecznie rezygnacji z funkcji członka zarządu. Złożenie przez nią w dniu 
1 października 2016 r. oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka zarządu na ręce Ceza-
rego Czapli było nieskuteczne. Cezary Czapla, wobec złożenia rezygnacji z funkcji człon-
ka zarządu i wygaśnięcia jego mandatu z dniem 30 września 2016 r. (o którym to fakcie 
Sandra Sopran miała wiedzę), nie był uprawniony do przyjęcia w dniu 1 października 
2016 r. rezygnacji Sandry Sopran. W rezultacie oświadczenie Sandry Sopran o rezygnacji 
nie dotarło do spółki ALFIK. Podjęcie w dniu 3 grudnia 2016 r. przez nadzwyczajne zgro-
madzenie wspólników spółki ALFIK uchwały o odwołaniu z zarządu Cezarego Czapli nie 
miało znaczenia prawnego w związku ze złożoną wcześniej rezygnacją (art. 202 § 5 k.s.h. 
i art. 746 § 2 k.c.). 

c) W ocenie zespołu, nie jest uzasadnione pozwanie Aldony Amol, albowiem złożyła 
ona wniosek o ogłoszenie upadłości spółki ALFIK we właściwym czasie, jak i nie 
zaciągała w imieniu reprezentowanej spółki zobowiązań (vide: uchwała Sądu Naj-
wyższego z dnia 1 grudnia 2017 r., III CZP 65/17). W jej przypadku zaistniała prze-
słanka zwalniająca, o której mowa w art. 299 § 2 k.s.h. Ta przesłanka została na tyle 
wyraźnie wyartykułowana w stanie faktycznym, opisanym w zadaniu, że objęcie 
pozwem Aldony Amol byłoby sprzeczne ze słusznym interesem mocodawcy. 

d) W ocenie zespołu, powód w sprawie wszczętej pozwem sporządzonym na podsta-
wie stanu faktycznego, opisanego w zadaniu, mógłby uzyskać orzeczenie zasądza-
jące: 
– należność główną, obejmującą sumę wekslową z weksla nr 1/2016 wraz z usta-

wowymi odsetkami za opóźnienie z uwzględnieniem różnych dat, w jakich 
doręczono wezwania do zapłaty Bartłomiejowi Brykowi i Sandrze Sopran, 

– koszty procesu. 
W ocenie zespołu, nie można dochodzić sumy wekslowej z weksla nr 2/2016, albowiem 
ten weksel jest nieważny, w związku z naruszeniem art. 33 ustawy – Prawo wekslowe 
(wpisanie w treści weksla dwóch następujących po sobie terminów płatności). Ponieważ 
roszczenia wekslowe nie zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu wyda-
nym przeciwko spółce, członkowie zarządu spółki ALFIK mogą skutecznie kwestionować 
istnienie zobowiązania wekslowego spółki. Istnienie tego zobowiązania jest warunkiem 
skutecznego dochodzenia roszczenia na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. 
W przypadku odpowiedzialności członka zarządu na podstawie art. 299 k.s.h., o tym, od 
kiedy należą się odsetki od kwoty głównej należnej od tego członka zarządu, decyduje 
dzień wymagalności odszkodowania dochodzonego w trybie art. 299 k.s.h. Tę datę należy 
ustalić zgodnie z treścią art. 455 k.c. (od skutecznego wezwania do zapłaty). „Termin speł-
nienia takiego świadczenia odszkodowawczego nie jest oznaczony ani nie wynika z wła-
ściwości zobowiązania. Wymagalność roszczenia należy więc określić zgodnie z art. 455 
k.c., a zatem niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania i dopiero od dnia wyma-
galności świadczenia wierzyciel może, zgodnie z art. 481 k.c., żądać odsetek za opóźnienie 
w jego spełnieniu” (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r., III CZP 
118/06, Biuletyn SN 2006, nr 12, poz. 7). 
4. Właściwość rzeczowa sądu w sprawie z powództwa opartego na podstawie art. 299 

k.s.h. zależy od wartości przedmiotu sporu (ponad 75 000 zł kwalifikuje sprawę do 
rozpoznania w pierwszej instancji przez sąd okręgowy). Należy zwrócić uwagę, że 
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zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 r. (III CZP 120/95), są-
dem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy z powództwa znajdującego pod-
stawę w art. 298 k.h. (obecnie art. 299 k.s.h.) jest sąd siedziby spółki według art. 297 k.h. 
(obecnie 298 k.s.h). W stanie faktycznym będącym podstawą przedstawionego zada-
nia pozew powinien być wniesiony do Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego 
w Białymstoku, albowiem sprawa jest sprawą gospodarczą (art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych). 

5. Zdający powinien wymienić w pozwie niezbędne załączniki.


