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Wstęp
Szanowni Państwo,
przed Państwem egzamin zawodowy, stanowiący ostatni krok na drodze do wykonywa-
nia zawodu adwokata albo radcy prawnego. Przystępując do egzaminu z prawa gospo-
darczego należy posiadać m.in. umiejętność prawidłowego sporządzania umów. Część 
z Państwa zawodowo opracowuje teksty umów i ma ugruntowaną wiedzę w tym za-
kresie. Niniejsza publikacja przyda się Państwu przede wszystkim jako wskazówka, jak 
dostosować praktyczną wiedzę do specyfiki egzaminu. Z kolei dla tych z Państwa, którzy 
w swojej praktyce nie sporządzali dotychczas takich umów, jest to często najtrudniejsza 
część egzaminu zawodowego. Niech to jednak Państwa nie deprymuje, ponieważ odpo-
wiednia metoda nauki pozwala na wyćwiczenie umiejętności samodzielnego formuło-
wania poszczególnych postanowień umownych, a następnie całej umowy. Publikacja ta 
stanowi przewodnik po tym w jaki sposób, krok po kroku, przygotować umowę. 
Atutem książki jest duża liczba przykładów zawierających gotowe wzory klauzul umow-
nych. Ponadto w publikacji wyodrębniono najważniejsze kwestie merytoryczne, ozna-
czone jako „Pamiętaj!” oraz praktyczne porady na potrzeby egzaminu oznaczone jako 
„Wskazówka”. Dodatkowo wybrane kwestie objaśnione zostały poprzez grafy i tabele, 
które ułatwią naukę. Na końcu książki znajdziecie Państwo wykaz aktów prawnych, spo-
rządzony w taki sposób, aby mieli Państwo gotowy zestaw najważniejszych przepisów 
na potrzeby egzaminu. 
Jako autorki publikacji, prowadzące aktualnie praktykę adwokacką, same mierzyłyśmy 
się kilka lat temu z egzaminem adwokackim. Brakowało nam wówczas publikacji zapro-
jektowanej na potrzeby przygotowania do egzaminu z prawa gospodarczego: zwięzłej, 
syntetycznej i uwzględniającej specyfikę wymagań egzaminacyjnych. Pozostało studio-
wanie kilkusetstronicowych monografii i wzorów umów, w oparciu o które samodziel-
nie sporządzałyśmy przykładowe postanowienia umowne, notatki, tabele i grafy, celem 
uporządkowania zgromadzonej wiedzy. Z przyjemnością dzielimy się dziś z Państwem 
zebranymi w ten sposób materiałami, mając nadzieję, że będą stanowiły one cenną pomoc 
w przygotowaniu do egzaminu zawodowego z prawa gospodarczego.

Powodzenia!

adw. Agnieszka Kurczuk-Samodulska, adw. Karolina Kuszlewicz
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