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Nr kodu zdającego ........................
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych
TRZECI DZIEŃ EGZAMINU ADWOKACKIEGO
26 MARCA 2020 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 – jako adwokat Andrzej Grabowski, świadczący pomoc prawną na rzecz City Break spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi – umowę spółki
jawnej, zgodnie z założeniami wskazanymi poniżej.
2. Wszystkie elementy podmiotowe i przedmiotowe powinny zostać wskazane w treści umowy lub załącznikach do niej.
3. Zdający 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 jednoznacznie ustalić wszystkie elementy wpływające na ich ważność i skuteczność.
4. W umowie należy powołać dokumenty identyfikujące strony i wykazujące należyte umocowanie ich reprezentantów.
5. W miejscu przeznaczonym na złożenie podpisów niezbędnych do zawarcia umowy należy wpisać słowo „podpis” ze wskazaniem osoby go składającej, zgodnie z założeniami zadania.
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I. Podstawowe założenia do umowy:
1. Wspólnicy:
a) City Break spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 23, 90-001 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013579, NIP 947-18438-30, kapitał zakładowy 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych – wpłacony w całości;
Wspólnikami powyższej spółki są:
• Miron Janczewski – numer PESEL 79022206099 – 260 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział o łącznej wartości 26 000 złotych
• Hilary Jasiński – numer PESEL 84090108097 – 240 udziałów o wartości nominalnej
100 złotych każdy udział o łącznej wartości 24 000 złotych.
W spółce funkcjonuje Zarząd w składzie:
• Miron Janczewski – numer PESEL 79022206099
• Hilary Jasiński – numer PESEL 84090108097
− umowa spółki nie reguluje sposobu reprezentacji,
− w spółce nie ustanowiono pełnomocnika, prokury, komisji rewizyjnej ani rady nadzorczej;
b) Jerzy Angielski, zamieszkały w Bełchatowie, ul. Łagodna 18, 97-400 Bełchatów, legitymujący się dowodem osobistym numer ATT 111222 wydanym przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, numer PESEL 76112206059, NIP 588-158-01-62;
c) Franciszek Żuławski, zamieszkały w Bełchatowie, ul. Zacisze 2, 97-400 Bełchatów, legitymujący się dowodem osobistym numer ABC 000345 wydanym przez Prezydenta
Miasta Bełchatowa, numer PESEL 64011204075, NIP 589-367-02-83;
d) Rafał Kubicki, zamieszkały w Gdyni, ul. Starowiejska 48, 81-356 Gdynia, legitymujący
się dowodem osobistym numer ABT 333999 wydanym przez Prezydenta Miasta Gdyni, numer PESEL 81051808095, NIP 595-899-01-02.
2. Firma spółki:
Firma spółki powinna być obrana przy uwzględnieniu założenia, że ma być w niej umieszczone oznaczenie jednego ze wspólników, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Przedmiot działalności:
Działalność przeważająca – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi (Kod PKD 68.20.Z)
Pozostała działalność – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (Kod PKD 68.31.Z)
4. Siedziba spółki:
Łódź
5. Adres spółki: ul. Piotrkowska 23, 90-001 Łódź
6. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.
7. Wkłady wspólników: a) City Break spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi – wkład pieniężny w kwocie 7500 (siedem tysięcy pięćset) złotych, b) Jerzy
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Angielski – wkład pieniężny w kwocie 7500 (siedem tysięcy pięćset) złotych, c) Franciszek
Żuławski – wkład pieniężny w kwocie 7500 (siedem tysięcy pięćset) złotych, d) Rafał Kubicki – wkład pieniężny w kwocie 7500 (siedem tysięcy pięćset) złotych.
8. Udział kapitałowy każdego wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu.
II. Dodatkowe założenia do umowy
1. Umowa spółki powinna określać zasady jej zmiany w sposób inny aniżeli określony
w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
2. Umowa spółki powinna przewidywać możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę bez potrzeby uzyskiwania zgody pozostałych
wspólników w razie zbycia odpłatnego, za zgodą pozostałych wspólników w razie
zbycia nieodpłatnego.
3. W umowie spółki należy zawrzeć zapisy dotyczące partycypacji wspólników w zyskach i stratach spółki odmienne od regulacji zawartej w Kodeksie spółek handlowych w tym zakresie, przy uwzględnieniu faktu, że umowa sporządzana jest na zlecenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Jedynym wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Jedynym wspólnikiem uprawnionym do prowadzenia spraw spółki jest spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników, w tym niemających
prawa prowadzenia spraw spółki.
7. Umowa spółki powinna zawierać zapis dotyczący braku możliwości żądania corocznego wypłacania wspólnikom odsetek od ich udziałów kapitałowych, jeżeli spółka
poniosła stratę.
8. W umowie spółki należy określić, jakie czynności w szczególności uznaje się za przekraczające zakres zwykłych czynności spółki i uregulować kwestie wyrażenia zgody na ich podjęcie w sposób odmienny od zapisów zawartych w Kodeksie spółek
handlowych.
9. Umowa spółki powinna zawierać zapis dotyczący tego, że za prowadzenie spraw
spółki należy się wynagrodzenie, określać jego wysokość oraz zasady wypłacania.
10. Umowa spółki powinna regulować zasady prowadzenia przez wspólników działalności konkurencyjnej, w szczególności w odniesieniu do wspólnika będącego spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością.
11. Umowa spółki powinna określać dodatkowe przyczyny rozwiązania spółki, inne
aniżeli te wynikające z art. 58 § 1 pkt 2–6 KSH.
12. Umowa spółki powinna wskazywać, że w razie konieczności przeprowadzenia likwidacji spółki, likwidatorem będzie wspólnik będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
13. Umowa spółki może zawierać postanowienia dodatkowe, które nie zostały ujęte we
wskazanych wyżej założeniach.
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OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ DLA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
DO ZADANIA Z ZAKRESU ZASAD WYKONYWANIA ZAWODU LUB ZASAD ETYKI
(EGZAMIN ADWOKACKI – 26 MARCA 2020 r.)
Zdaniem zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki:
1. Zdający powinien przygotować umowę spółki jawnej. Umowa powinna zawierać
przede wszystkim elementy przedmiotowo istotne właściwe dla niej, tj. te wynikające
z treści art. 25 KSH.
2. Wspólnika będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powinien reprezentować dwuosobowy Zarząd. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawiera w tym względzie postanowień, a zatem zastosowanie znajdzie przepis art. 205
§ 1 zd. 2 KSH.
3. Firma spółki powinna być obrana przy uwzględnieniu założenia, że ma być w niej
umieszczone oznaczenie jednego wspólnika – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – rozwiązanie takie jest dopuszczalne w świetle art. 24 § 1 KSH.
4. W umowie spółki należy opisać procedurę jej zmiany w sposób odmienny od ujęcia
zawartego w Kodeksie spółek handlowych przy uwzględnieniu faktu, że jest ona sporządzana na zlecenie jednego ze wspólników. Należy mieć w tym zakresie na uwadze
fakt, że jak wskazuje się w piśmiennictwie „wszelkie jednak odstępstwa od zasady
jednomyślności, w szczególności prowadzące do ograniczenia praw mniejszości,
podlegają ścisłej wykładni i muszą być jednoznacznie uregulowane w umowie spółki” (Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2019).
5. Zgodnie z treścią art. 10 § 1 KSH, „ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa tak stanowi”.
Z kolei § 2 wskazanego artykułu wymaga na przeniesienie praw i obowiązków pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi
inaczej. W ocenie zespołu nie ma zatem przeszkód do różnicowania – w zależności
od tego, czy przeniesienie ma charakter darmy, czy też odpłatny – w umowie spółki
sytuacji, w których zgoda jest potrzebna i tych, w których nie jest ona wymagana.
6. Zasady dotyczące partycypacji w zyskach i stratach spółki jawnej (art. 51 KSH) mają
charakter dyspozytywny (argument z art. 37 KSH). Istnieje możliwość odrębnej regulacji umownej w tym zakresie – w tym wyłączenie wspólnika od udziału w stratach
(art. 51 § 3 KSH) z uwzględnieniem interesu tej strony, na zlecenie której sporządzana
jest umowa.
7. W ocenie zespołu, skoro umowa sporządzana jest na zlecenie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, zasadne jest pozostawienie temu podmiotowi wyłącznego prawa do reprezentacji spółki oraz prowadzenia jej spraw. Taka regulacja jest dopuszczalna w świetle zapisów art. 30 § 1 oraz art. 40 § 1 KSH.
8. W zakresie ustanowienia prokury należy odróżnić to pojęcie od kwestii związanej
z jej udzieleniem. W związku z faktem, że przepis art. 41 § 1 KSH ma charakter dyspozytywny, istnieje możliwość uzależnienia ustanowienia prokury od zgody wszystkich wspólników – w tym tych, którzy są pozbawieni prawa prowadzenia spraw
spółki.
9. Wyłączenie możliwości żądania odsetek od udziałów kapitałowych, odmienne od
ujęcia kodeksowego określenie procedury wyrażania zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd, wprowadzenie wynagrodzenia za prowadzenie
spraw spółki oraz możliwości prowadzenia działalności konkurencyjnej znajdują
swoje uzasadnienie w treści art. 43, 46, 53, 56 w zw. z art. 37 KSH.
10. Umowa spółki powinna wskazywać konkretne przyczyny rozwiązania spółki.
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11. Zgodnie z treścią art. 70 § 1 KSH: „Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy
mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby
spoza swego grona. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że „wprawdzie w art. 70 § 1 KSH
mowa jest o uchwale wspólników, niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby
wspólnicy ustanowili likwidatorów w umowie spółki” (Kodeks spółek handlowych.
Komentarz, Warszawa 2020).
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Umowa spółki jawnej
zawarta dnia 26 czerwca 2020 r. pomiędzy:
1) City Break spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 23, 90-001 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013579,
NIP 947-184-38-30, kapitał zakładowy 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych – wpłacony
w całości, reprezentowaną przez dwuosobowy Zarząd w osobach:
– Mirona Janczewskiego – numer PESEL 79022206099,
– Hilarego Jasińskiego – numer PESEL 84090108097;
2) Jerzym Angielskim, zamieszkałym w Bełchatowie, ul. Łagodna 18, 97-400 Bełchatów,
legitymującym się dowodem osobistym numer ATT 111222 wydanym przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, numer PESEL 76112206059, NIP 588-158-01-62;
3) Franciszkiem Żuławskim, zamieszkałym w Bełchatowie, ul. Zacisze 2, 97-400 Bełchatów, legitymującym się dowodem osobistym numer ABC 000345 wydanym przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, numer PESEL 64011204075, NIP 589-367-02-83;
4) Rafałem Kubickim, zamieszkałym w Gdyni, ul. Starowiejska 48, 81-356 Gdynia, legitymującym się dowodem osobistym numer ABT 333999 wydanym przez Prezydenta
Miasta Gdyni, numer PESEL 81051808095, NIP 595-899-01-02;
zwanymi dalej „Wspólnikami” lub „Stronami”, o treści następującej:
§1
Firma spółki
1. Strony zgodnie oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej określonej w § 3 niniejszej umowy, zawiązują spółkę jawną, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka będzie działać pod firmą: City Break spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka jawna. Spółka może także posługiwać się w obrocie skrótem: City Break spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.
§2
Siedziba

1. Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.
2. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju jak i poza jego granicami
oraz uczestniczyć w krajowych i zagranicznych spółkach, na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
§3
Przedmiot działalności
Przedmiotem działalność spółki jest świadczenie usług związanych z obsługą rynku
nieruchomości, które zostały sklasyfikowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod następującymi numerami:
1) PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
2) PKD 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
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§4
Określenie wkładów
Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia wkładów pieniężnych o łącznej wartości
30 000 (trzydzieści tysięcy) złotych w ten sposób, że:
1) wspólnik City Break spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
wnosi wkład w wysokości 7500 (siedem tysięcy pięćset) złotych, płatny na rachunek
bankowy Spółki w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy;
2) wspólnik Jerzy Angielski wnosi wkład w wysokości 7500 (siedem tysięcy pięćset) złotych, płatny na rachunek bankowy Spółki w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej
umowy;
3) wspólnik Franciszek Żuławski wnosi wkład w wysokości 7500 (siedem tysięcy pięćset) złotych, płatny na rachunek bankowy Spółki w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy;
4) wspólnik Rafał Kubicki wnosi wkład w wysokości 7500 (siedem tysięcy pięćset) złotych, płatny na rachunek bankowy Spółki w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej
umowy.
§5
Udział kapitałowy
1. Udział kapitałowy każdego wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego
przez niego wkładu do spółki.
2. Możliwość żądania corocznych odsetek od udziału kapitałowego wspólnika jest wyłączona w roku obrotowym, w którym Spółka poniosła stratę.
§6
Prowadzenie spraw spółki
1. Prowadzenie spraw Spółki zostaje powierzone City Break spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostali wspólnicy są wyłączeni od prowadzenia spraw Spółki.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki wymagana jest zgoda dwóch wspólników, w tym zawsze City Break spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Do spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki należą w szczególności:
1) podejmowanie decyzji o dalszym kierunku rozwoju Spółki oraz o istotnych zmianach przedmiotu działalności Spółki,
2) nabywanie nieruchomości lub zbywanie nieruchomości należących do Spółki lub
ich obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
3) przyjęcie nowego wspólnika,
4) zmiana umowy Spółki,
5) zaciągnięcie lub wygaśnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1000 000 (jeden milion) zł bądź rozporządzenie mieniem takiej wartości.
§7
Wspólnikowi City Break spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu prowadzenia
spraw Spółki przysługuje wynagrodzenie w kwocie 15 000 (piętnaście tysięcy) zł netto
miesięcznie, płatne ostatniego dnia każdego miesiąca.
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§8
Reprezentacja spółki
1. Spółka może być reprezentowana tylko przez City Break spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane tylko wobec City Break spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.

2.

3.
4.

§9
Uczestniczenie w zyskach i w stratach
Każdy wspólnik ma prawo do udziału w zysku. Udział wspólników w zysku obliczany jest według metody procentowej:
1) City Break spółka z ograniczoną odpowiedzialnością − 30%,
2) Jerzy Angielski − 20%,
3) Franciszek Żuławski − 20%,
4) Rafał Kubicki − 20%.
W stratach uczestniczą w częściach równych wyłącznie:
1) Jerzy Angielski,
2) Franciszek Żuławski,
3) Rafał Kubicki.
Każdy wspólnik ma prawo żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego
roku obrotowego.
Wspólnicy wyłączają od podziału 50% zysku Spółki za lata obrotowe 2022, 2023, 2024
i przeznaczają go na cele inwestycyjne.

§ 10
Prokura
Dla ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich wspólników wyrażona
w uchwale, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw Spółki.

1.
2.
3.
4.

§ 10
Zakaz działalności konkurencyjnej
Wspólnicy nie mogą podejmować działań sprzecznych z interesem spółki.
Wspólnik może zajmować się interesami konkurencyjnymi tylko po uzyskaniu pisemnej zgody pozostałych wspólników.
Zakaz konkurencji, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązuje w trakcie pozostawania wspólnikiem oraz przez rok od wyjścia wspólnika ze Spółki.
Wspólnik, który podjął działania sprzeczne z interesem Spółki, a w szczególności
prowadził działalność konkurencyjną bez zgody, o której mowa w ust. 2, jest obowiązany do uiszczenia Spółce kary umownej w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy)
zł za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym wspólnik prowadził działalność konkurencyjną bez gody pozostałych wspólników lub dokonywał innych czynności
sprzecznych z interesem Spółki, co nie wyklucza dochodzenia przez Spółkę odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przez Spółkę szkoda przewyższa zastrzeżoną karę.

§ 11
Przeniesienie praw
1. Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę.
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2. Nieodpłatne przeniesienie ogółu praw i obowiązków na inną osobę wymaga pisemnej
zgody wszystkich pozostałych wspólników.
3. Odpłatne przeniesienie ogółu praw i obowiązków na inną osobę nie wymaga zgody
wspólników.
§ 12
Czas trwania Spółki
1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
2. Każdy ze wspólników może wypowiedzieć swój udział Spółce z zachowaniem okresu
wypowiedzenia, to jest na co najmniej 6 (sześć) miesięcy przed końcem roku obrotowego, przesyłając do wszystkich pozostałych wspólników pisemne oświadczenie
o wypowiedzeniu.
3. Ogłoszenie upadłości wspólnika, śmierć wspólnika, wypowiedzenie umowy spółki
nie stanowią przyczyn rozwiązania spółki, a spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi
wspólnikami, chyba że na skutek któregokolwiek z tych zdarzeń w spółce pozostałby
tylko jeden wspólnik.
§ 13
Prawa spadkobierców
1. Prawa, jakie miał zmarły wspólnik, przysługują wszystkim jego spadkobiercom
wspólnie.
2. Spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę ze swojego grona do wykonywania ich praw w spółce.
§ 14
1. Rozwiązanie Spółki powodują:
1) powstanie straty przewyższającej kapitał zakładowy;
2) połączenie spółki z inną spółką osobową lub spółką kapitałową;
3) przekształcenie spółki w inną spółkę handlową.
2. W przypadku rozwiązania Spółki likwidatorem ustanawia się City Break spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 15
Rok obrotowy
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2020 roku.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
spółek handlowych o spółce jawnej.
§ 17
Postanowienia końcowe
1. Do zmiany umowy Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów i forma pisemna pod
rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdego Wspólnika i trzy w celach rejestrowych.
3. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy zastosowanie znajdują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da10

nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.4.2016 r.
(Dz.Urz. UE. L Nr 119, s. 1) oraz w ustawie z 10.5.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
jak również klauzula informacyjna RODO zawarta w załączniku Nr 2 do niniejszej
Umowy.
Załącznik:
1) wypis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego − City Break spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością,
2) klauzula RODO.
Podpisy wspólników:
1) Miron Janczewski
2) Hilary Jasiński
3) Jerzy Angielski
4) Franciszek Żuławski
5) Rafał Kubicki
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Kazus 2. Egzamin radcowski 2020 r.
Nr kodu zdającego ........................
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych
TRZECI DZIEŃ EGZAMINU RADCOWSKIEGO
26 MARCA 2020 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 4 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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1) Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić – przy uwzględnieniu niżej wskazanych założeń – umowę spółki handlowej, w której
każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz
ze spółką.
2) Wszystkie elementy podmiotowe i przedmiotowe umowy powinny zostać opisane bezpośrednio w treści umowy z uwzględnieniem wszelkich
instytucji prawnych niezbędnych do jej ważności i skuteczności.
3) Ewentualne załączniki do umowy oraz powołane w umowie dokumenty
powinny zostać opisane w umowie w taki sposób, aby na podstawie tego
opisu można było ustalić ich formę oraz treść, a przez to ważność i skuteczność objętej umową czynności prawnej. Nie jest konieczne sporządzenie załączników do umowy.
4) W umowie należy wykazać prawidłowe umocowanie osoby lub osób
działających w imieniu wspólników oraz opisać dokumenty identyfikujące tych wspólników, jak również osoby fizyczne składające swe podpisy
pod umową.
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 elementami stanu faktycznego i założeniami wynikającymi
z zadania, przy czym ich wprowadzenie do treści umowy nie może w jakikolwiek sposób uchybiać temu stanowi faktycznemu i 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) Praca zawierająca rozwiązanie zadania winna być oparta na stanie prawnym obowiązującym w dniu egzaminu.
9) Ilekroć w treści zadania użyte jest słowo „Spółka” (pisane wielką literą)
bez oznaczenia firmy i formy działalności, to oznacza ono spółkę, która
ma być utworzona w drodze umowy.
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Stan faktyczny zadania I.
I. Podmioty umowy:
Wspólnikami tworzonej Spółki mają być:
1. Dorex sp. z o.o. i wspólnicy sp. k. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Krupówki 5, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000757993 (NIP 5472099822, REGON 241075740). Jedynym komplementariuszem
ww. spółki jest Dorex sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Szymoszkowej 20, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000657892 (NIP 5461089823, REGON 256098788), o kapitale zakładowym 10 000 zł
w całości opłaconym. W dniu 1.3.2020 r. zmarł jedyny członek zarządu Dorex sp. z o.o.
Piotr Seler. W dniu 20.3.2020 r. skutecznie podjętą i ważną uchwałą Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników do zarządu Dorex sp. z o.o. powołano Jana Janika (PESEL 85092899331), który do dnia dzisiejszego nie został wpisany do KRS. Zgodnie
z umową spółki, zarząd tej spółki jest jednoosobowy. W spółce nie ustanowiono rady
nadzorczej i umowa tej spółki nie przewiduje powołania rady nadzorczej. Dla Dorex
sp. z o.o. i wspólnicy sp. k. ani dla Dorex sp. z o.o. nie powołano prokurenta.
2. Marta Janik (PESEL 83082810341), zamieszkała w Zakopanem (34-500) przy
ul. Halnej 1. Marta Janik jest żoną Jana Janika, członka zarządu Dorex sp. z o.o.
3. EC sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu (42-400) ul. Okólna 82, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000627544 (NIP 5611099023,
REGON 290077788), o kapitale zakładowym 10 000 zł w całości opłaconym. Zgodnie
z umową EC sp. z o. o., zarząd tej spółki składa się z od 1 do 3 osób. Każdy z członków
zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji EC sp. z o. o.
Członkami zarządu EC sp. z o.o. są:
− Marta Janik (PESEL 83082810341),
− Joanna Pok (PESEL 84091215021).
W spółce nie ustanowiono rady nadzorczej i powołania rady nadzorczej nie przewiduje umowa tej spółki. Dla EC sp. z o.o. nie powołano prokurenta.
II. Założenia umowy uzgodnione przez wszystkich przyszłych wspólników:
1. Dorex sp. z o.o. i wspólnicy sp. k. zamierza wnieść wkład pieniężny w kwocie
100 000 zł oraz nie uczestniczyć w stratach tworzonej Spółki, a gdyby nie było to prawnie możliwe, to uczestniczyć w stratach tej Spółki w stopniu minimalnym dopuszczalnym przez prawo. W dniu 15.3.2020 r. wszyscy wspólnicy Dorex sp. z o.o. i wspólnicy
sp. k. wyrazili zgodę na przystąpienie do tworzonej Spółki i wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 100 000 zł, upoważniając komplementariusza do ustalenia według
swobodnego uznania treści umowy tworzonej Spółki.
2. Marta Janik zamierza tytułem wkładu wnieść stanowiący jej własność samochód
dostawczy Ford Transit nr rej. KRO 36987 nr VINAAAA12BB345678912 o wartości
50 000 zł. Marta Janik zadeklarowała, że będzie prowadzić sprawy tworzonej Spółki
i ją reprezentować. Marta Janik nie zamierza rezygnować z funkcji członka zarządu EC
sp. z o.o., której przedmiot działalności jest konkurencyjny z działalnością tworzonej
Spółki, w związku z powyższym wyraziła wolę, aby kwestia ta została uregulowana w umowie tworzonej Spółki. Marta Janik wyraziła wolę, aby w umowie tworzonej Spółki uregulować prawo dokonywania przez tę Spółkę cokwartalnych wypłat
środków pieniężnych z zysku, m.in. na jej rzecz. Pomiędzy małżonkami Martą Janik
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4.
5.
6.

7.

i Janem Janikiem obowiązuje od chwili zawarcia ich małżeństwa ustrój rozdzielności
majątkowej.
EC sp. z o.o. zamierza wnieść tytułem wkładu do używania na uzgodniony przez
wspólników czas trwania tworzonej Spółki, tj. 10 lat – lokal użytkowy stanowiący
własność EC sp. z o.o. położony w Zakopanem przy ul. Krupówki 10 o powierzchni
użytkowej 45 m2, w którym ma być siedziba tworzonej Spółki. Umowa EC sp. z o.o.
nie zawiera regulacji dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości ani też nie zawiera postanowień odmiennych
od reguły zawartej w art. 230 KSH. EC sp. z o.o. do końca lutego 2020 r. wynajmowała
lokal użytkowy położony w Zakopanem przy ul. Krupówki 10 za miesięczny czynsz
w kwocie 2000 zł netto i jest to czynsz rynkowy dla porównywalnych lokali użytkowych na ulicy Krupówki w Zakopanem. W związku z tym przyszli wspólnicy ustalili,
że rynkowy ekwiwalent prawa używania tego lokalu użytkowego będzie stanowił odpowiednik powyższej kwoty przez czas trwania tej Spółki.
Tworzona Spółka ma prowadzić działalność w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych z wyłączeniem wyrobów, na obrót którymi wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
Wspólnicy określili czas trwania tworzonej Spółki na 10 lat.
W umowie tworzonej Spółki należy, poza elementami koniecznymi, zamieścić postanowienia dodatkowe wynikające z założonego w zadaniu stanu faktycznego, a także
prawidłowo określić wartość udziałów kapitałowych oraz sposób reprezentacji i prowadzenia spraw tej Spółki.
Umowa Spółki zostanie zawarta bez wykorzystania wzorca umowy przewidzianego
w KSH.

15

Prawo gospodarcze

Kazus 2. Egzamin radcowski 2020 r.

Przejdź do księgarni

