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PRAWO 
GOSPODARCZE

Kazus 1. Egzamin adwokacki 2022 r.

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

(EGZAMIN ADWOKACKI – 12.5.2022 r.)

Zdaniem zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki:
1. Zdający powinien przygotować warunkową umowę sprzedaży udziałów. Umowa po-

winna zawierać przede wszystkim elementy przedmiotowo istotne właściwe dla niej.
2. Z uwagi na fakt, że sprzedawca jest jednocześnie członkiem Zarządu kupującego, 

spółkę akcyjną powinna reprezentować Rada Nadzorcza (art. 379 § 1 KSH), zgodnie 
z założeniami zadania.

3. Uprawnienie osób zawierających umowę winno być wykazane właściwymi doku-
mentami.

4. Zdający winien zauważyć, że dla pełnej skuteczności umowy konieczne jest następcze 
wyrażenie zgody na zbycie udziałów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
co uzasadnia sporządzenie warunkowej umowy sprzedaży.

5. Zgodnie z treścią art. 589 KC „Jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rze-
czy ruchomej, aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie 
własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym”. Z kolei art. 555 KC stanowi, 
iż „Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii, praw oraz 
wody”. W związku z tym walorem pracy będzie wskazanie w umowie sprzedaży, że 
dodatkowym warunkiem powstania skutków umowy będzie uiszczenie całości ceny.

6. Zgodnie z ustaleniami stron, cena sprzedaży ma zostać zapłacona po zawarciu umowy, 
co powinno zostać stosownie (właściwie dla zobowiązania pieniężnego) zabezpieczone.

7. Umowa sprzedaży powinna zawierać zapisy dotyczące momentu przejścia na nabyw-
cę korzyści i ciężarów związanych z przedmiotem umowy.

8. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z zawarciem 
umowy może mieć znaczenie w szczególności dla nabywcy; z uwagi na to powinien 
on zostać stosownie zabezpieczony np. karami umownymi.

9. Stosownie do treści art. 187 § 1 zd. 1 KSH „o przejściu udziału, jego części lub ułam-
kowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania 
udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź 
ustanowienia zastawu lub użytkowania”. W zakresie tym wystarczające jest zawiado-
mienie ze strony jednego ze zobowiązanych, niemniej jednak umowa spółki może re-
gulować surowsze wymagania (Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. 
Warszawa 2020).
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10. Brak wskazania, że umowa sprzedaży winna być zawarta z podpisami notarialnie 
poświadczonymi stanowi uchybienie, aczkolwiek nie dyskwalifikujące pracy z uwagi 
na wskazanie zawarte w punkcie 6 informacji dla zdającego.

11. Zawarcie w umowie sprzedaży stosownych zapisów dotyczących kondycji finanso-
wej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziały są przedmiotem sprze-
daży, może mieć znaczenie dla świadomości kupującego. Konsekwencją wprowadze-
nia kupującego w błąd może być złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków 
prawnych oświadczenia woli. 
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Propozycja rozwiązania

WARUNKOWA UMOWA ZBYCIA UDZIAŁÓW 
W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

zawarta w Warszawie, 12.5.2022 r. (dalej „Umowa”)

pomiędzy: 

Krzysztofem Nowakiem, zamieszkałym w Gdyni, przy ul. Legionów 110B/11, 81-472 
Gdynia, legitymującym się dowodem osobistym o numerze DAV407171, wydanym przez 
Prezydenta Miasta Gdynia, PESEL 86021202013
zwanym w dalszej części Umowy – „Sprzedawcą”

a

„OPUS” spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 8, 80-104 Gdańsk, wpisa-
ną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000089756, 
NIP 895-162-82-63, REGON 931908964, kapitał zakładowy w wysokości 300 000 złotych, 
w całości opłacony, reprezentowana przez Radę Nadzorczą w składzie: Antoni Wnikliwy, 
Anna Lupa, Anita Dokładna, uprawnionych do zawarcia niniejszej Umowy na podstawie 
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 7 z 10.5.2022 r., której poświadczona 
notarialnie za zgodność z okazaną uchwałą kopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy, przy 
czym wydruk danych z Krajowego Rejestru Sądowego stanowi załącznik nr 2 do Umowy 

zwaną w dalszej części Umowy – „Kupującym”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną” 

 o następującej treści: 

§ 1. Oświadczenia Stron 

1. Sprzedający oświadcza, że jest stanu wolnego (kawaler).

2. Sprzedający oświadcza, że posiada 100 spośród 200 udziałów w kapitale zakładowym 
spółki GRAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Chyloń-
ska 53, 81-021 Gdynia, (dalej „Udziały”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowe-
go Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000078912, kapitał 
zakładowy 20 000 PLN (dalej „GRAND”). Wypis z Księgi Udziałów z 10.5.2022 r. stanowi 
załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy. 

3. Sprzedawca oświadcza, że Udziały są jego własnością, nie są obciążone prawami osób trze-
cich, nie są obciążone zastawem, jak również nie toczy się żaden spór dotyczący ich własności. 

4. Sprzedawca oświadcza, że Udziały nie korzystają w uprzywilejowania co do głosu i dy-
widendy, jak również nie wynika w stosunku do nich obowiązek dopłat.
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5. Sprzedawca oświadcza, że zbycie udziałów wymaga zgody GRAND, a na dzień zawar-
cia niniejszej Umowy Sprzedawca takiej zgody nie posiada.

6. Sprzedawca oświadcza, że GRAND nie została postawiona w stan upadłości, nie jest 
też prowadzone postępowanie likwidacyjne wobec spółki, nie toczą się wobec niej żadne 
postępowania sądowe, administracyjne i egzekucyjne.

7. Kupujący oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się dokładnie ze 
stanem majątkowym, prawnym i dokumentami finansowymi GRAND i nie zgłasza co do 
nich żadnych zastrzeżeń. 

§ 2. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż przez Sprzedawcę Kupującemu 
100 Udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, za cenę określoną w § 3 ust. 1 niniejszej 
Umowy. 
Sprzedaż Udziałów, o których mowa w ust. 1, następuje z zastrzeżeniem warunku, że 
GRAND wyrazi zgodę na zbycie Udziałów do dnia 31.5.2022 r.

2. Przejście własności Udziałów, a także wszelkich korzyści i ciężarów wynikających ze 
sprzedaży Udziałów nastąpi po wpłynięciu i zaksięgowaniu na rachunku bankowym 
Sprzedawcy całości kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 oraz z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 ni-
niejszej Umowy. 

§ 3. Cena nabycia i termin płatności 

1. Strony zgodnie postanawiają, że cena nabycia Udziałów ustalona zostaje na kwotę 
10 000 zł (dziesieć tysięcy złotych).

2. Zapłata ceny nastąpi na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w Banku PKO 
SA w Warszawie o numerze 98 7654 4598 0000 0090 8034 2134 w terminie 30 dni od daty 
zawarcia Umowy z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 Umowy.

3. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 2, decyduje data obciążenia rachunku 
bankowego Kupującego. 

4. W przypadku opóźnienia z zapłatą ceny, o której mowa w ust. 1, Sprzedawcy przysługi-
wać będzie prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 4. Odstąpienie 

1. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku braku zgody 
GRAND na zbycie udziałów, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

2. Odstąpienie w formie pisemnego oświadczenia nastąpi w terminie do dnia 7 czerwca 
2022 r.. Oświadczenie Kupującego zostanie przesłane listem poleconym na adres Sprze-
dawcy wskazany w Umowie.

§ 5. Powiadomienia 

Strony zobowiązują się powiadomić Spółkę o przejściu własności Udziałów w formie pi-
semnego oświadczenia podpisanego przez Strony, w ciągu kolejnych 7 dni kalendarzowych.
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§ 6. Poufność

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszystkich informacji jakie zostaną 
im przekazanie w toku wykonywania niniejszej Umowy, chyba, że ujawnienie ich będzie 
wymagane przepisami prawa, lub w przypadku, gdy druga Strona wyraziła wcześniejszą 
pisemną zgodę na takie ujawnienie lub wykorzystanie informacji.

2. W wypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Strona która je naruszy zapłaci 
drugiej Stronie karę umowną w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), płatną 
bez wezwania za każde z naruszeń, przelewem na rachunek bankowy Stron: 
– Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 2 Umowy 
– Kupującego prowadzony w Allior Bank SA o nr 44 3654 4598 0897 6908 0342 1343.

3. W wypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kary umownej każda ze Stron może żą-
dać naprawienia szkody w zakresie przenoszącym karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszystkie koszty sporządzenia niniejszej Umowy, 
w tym podatek od czynności cywilnoprawnych obciąży Sprzedawcę. 

2. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej z podpisami notarial-
nie poświadczonymi pod rygorem ich nieważności. 

3. W razie sporów wynikających z niniejszej Umowy, Strony będą starały się rozwiązać 
je polubownie, a w razie braku możliwości dojścia do kompromisu właściwy będzie sąd 
właściwy dla siedziby Kupującego.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się odpowiednio przepisy Ko-
deksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki: 
1) Kopia uchwały WZA nr 7 z 10.5.2022 r.
2) Pełny odpis z KRS Opus spółka akcyjna.
3) Wypis z Księgi Udziałów GRAND z 10.5.2022 r.

Sprzedawca
Krzysztof Nowak

Anna Lupa
podpis

Kupujący
Antoni Wnikliwy
Anita Dokładna

podpis

Podpisy notarialnie poświadczone.
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OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO ZADANIA 
Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO

(EGZAMIN RADCOWSKI – 12 MAJA 2022 r.)

Zdaniem zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski, osoba przystępująca 
do egzaminu powinna wykazać się znajomością prawa, w szczególności z zakresu Kodek-
su cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
1. Zdaniem zespołu, istotnymi elementami pracy wpływającymi na jej ocenę w ramach 

przyjętych kryteriów oceny rozwiązania zadania winny być w szczególności:
a) sporządzenie umowy ważnej i prawnie skutecznej,
b) sporządzenie umowy mieszczącej się w wyznaczonych treścią zadania ramach 

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

tematyzowanie pod kątem ich spójności, czytelności i jednoznaczności,
g) sposób i zakres zabezpieczenia interesu strony reprezentowanej przez zdającego.

2. Sprawdzeniem profesjonalnych umiejętności zdającego będzie także sposób wypeł-
nienia, wskazanych w treści zadania, obligatoryjnych założeń umowy oraz sposób 
określenia i sformułowania brakujących lub dodatkowych elementów stanu faktycz-
nego.

W powyższym zakresie należy zdaniem zespołu zwrócić uwagę na poniższe zagadnienia 
szczegółowe:

I. Strony umowy i reprezentacja stron umowy

1. Dom sp. z o.o. (dalej: Spółka):
Zgodnie z art. 157 § 1 pkt 1 KSH, umowa spółki określa firmę spółki, a stosownie do 
art. 255 § 1 KSH zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. 
Zmiana firmy Spółki nie została zarejestrowana przez sąd. Stroną umowy będzie spółka 
działająca pod firmą: Dom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Poza wskazaniem 
firmy Spółki, należy zamieścić przy oznaczeniu strony informacje wskazane w art. 206 
§ 1 KSH.
Ponieważ umowa Spółki nie reguluje sposobu jej reprezentacji przez zarząd, zastosowa-
nie znajdą reguły określone w art. 205 § 1 zd. 2 KSH. Spółkę reprezentować powinno 
dwoje spośród trzech członków zarządu. Jan Wróbel skutecznie, w rozumieniu art. 202 
§ 4 KSH, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki i jego mandat wy-
gasł z chwilą złożenia rezygnacji (tj. 21.4.2022 r.). Natomiast powołanie dwóch nowych 
członków zarządu nastąpiło z chwilą podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Zgromadze-
nie Wspólników Spółki 25.4.2022 r. (art. 201 § 4 KSH).

2. Alicja Kowal – działająca osobiście; w umowie należy wskazać jej dane osobowe, w tym 
dane identyfikujące ją jako przedsiębiorcę.
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Kazus 2. Egzamin radcowski 2022 r.

II. Zgoda organów korporacyjnych

1. Spółka w umowie zamierza, w ramach instytucji przewidzianej w art. 509 KC (zwol-
nienie z długu), umorzyć ostatnią ratę kapitałową i odsetki kapitałowe od niej w przy-
padku spłaty pozostałych rat kapitałowych i odsetek kapitałowych na warunkach i ter-
minach opisanych w Umowie. Należy wskazać, że ustępstwa poczynione przez spółkę 
w treści ugody nie stanowią rozporządzenia prawem, do dokonania którego niezbęd-
na jest zgoda wyrażona przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
w formie uchwały wspólników (zob. uzasadnienie wyroku SN z 6.12.2005 r., I CK 
251/05), a zatem w tym przypadku nie nastąpi rozporządzenie prawem o wartości 
dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego. W związku z tym nie 
ma zastosowania art. 230 KSH i uchwała, o której mowa w tym przepisie, nie jest wy-
magana.

2. Tajfun sp. z o.o. zobowiązana jest do udzielenia poręczenia cywilnego za spłatę długu 
Alicji Kowal z tytułu umowy pożyczki, objętego ugodą, o wartości na dzień zawarcia 
umowy 120 000 zł (po potrąceniu), podczas gdy zarejestrowany kapitał zakładowy tej 
spółki wynosi 5000 zł. Zgodnie z art. 157 § 1 pkt 3 KSH, umowa spółki określa wyso-
kość kapitału zakładowego, a stosownie do art. 255 § 1 KSH zmiana umowy spółki 
wymaga uchwały wspólników i wpisu do KRS. Zdający powinni więc uwzględnić 
w treści umowy uchwałę zgromadzenia wspólników Tajfun sp. z o.o., podjętą na pod-
stawie art. 230 KSH i wyrażającą zgodę na udzielenie przez tę spółkę poręczenia cy-
wilnego, którego wartość przekracza dwukrotność kapitału zakładowego spółki (za-
rejestrowany kapitał zakładowy – 5000 zł). Dopuszczalne jest wskazanie w umowie, 
że uchwała zgodnie z art. 17 § 2 KSH zostanie podjęta w terminie w tym przepisie 
wskazanym. W tym ostatnim jednak przypadku zdający winni wskazać w umowie 
konsekwencje prawne braku przedłożenia wymaganej uchwały w terminie później-
szym (np.: przewidzieć możliwość wypowiedzenia umowy albo zawarcia w treści 
umowy warunku rozwiązującego albo zapłaty kary umownej).

3. Tajfun sp. z o.o. zobowiązana jest do udzielenia poręczenia cywilnego za spłatę dłu-
gu Alicji Kowal, która jednocześnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej tej spółki. 
Zdający powinni, zgodnie z art. 15 § 1 KSH, przewidzieć konieczność podjęcia przez 
zgromadzenie wspólników Tajfun sp. z o.o. uchwały wyrażającej zgodę na udziele-
nie przez tę spółkę poręczenia cywilnego względem Spółki za długi Alicji Kowal jako 
członka Rady Nadzorczej Tajfun sp. z o.o.

III. Konstrukcja prawna umowy

1. Przedmiotem sporządzanej przez zdających umowy powinna być umowa nazwana 
– umowa ugody regulowana w art. 917–918 KC, której celem będzie uregulowanie 
wzajemnych zobowiązań stron oraz ustalenie warunków i terminów ich spłat oraz 
warunków prawnego zabezpieczenia wykonania umowy w terminie i na warunkach 
opisanych w umowie (dalej: Umowa), aby uchylić niepewność stron co do wzajem-
nych roszczeń wynikających z zawartych pomiędzy nimi umów pożyczki oraz sprze-
daży.

2. Zdający powinni opisać wzajemne wierzytelności stron, tj. wierzytelność przysługu-
jącą Spółce w stosunku do Alicji Kowal z tytułu umowy pożyczki z 1.3.2020 r. oraz 
wierzytelność Alicji Kowal przysługującą wobec Spółki z tytułu umowy sprzeda-
ży z 31.1.2022 r., wraz z podaniem ich wysokości, z uwzględnieniem wzajemnego 
umorzenia zobowiązań z tytułu wszelkich odsetek wynikających z tych umów na 
12.5.2022 r.
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3. Walorem pracy będzie wykorzystanie przez zdającego instytucji prawa cywilnego 
skutkującej przerwaniem biegu przedawnienia wzajemnych roszczeń z tytułu umowy 
pożyczki i umowy sprzedaży poprzez zamieszczenie w Umowie oświadczeń o uzna-
niu długów zgodnie z art. 123 § 1 pkt 2 KC.

4. Zdający powinni wykorzystać instytucję prawa cywilnego skutkującą całkowitą spła-
tą wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży oraz częściową spłatą wierzytelności 
z tytułu umowy pożyczki i w tym celu dokonać umownego potrącenia cywilnego 
wzajemnych wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (wierzytelność Alicji 
Kowal z tytułu umowy sprzedaży w wysokości 10 000 zł powinna zostać potrącona 
z wierzytelnością Spółki z tytułu umowy pożyczki w wysokości 130 000 zł, a po do-
konanym potrąceniu pozostała wierzytelność Spółki z umowy pożyczki w wysokości 
120 000 zł podlegać powinna spłacie na warunkach Umowy).

5. Zasady spłaty pozostałej po potrąceniu umownym kwoty pożyczki (120 000 zł), które 
powinny zostać zawarte w Umowie:
a) kwota pożyczki pozostająca do spłaty ma stanowić dla Spółki formę inwestycji ka-

pitałowej z gwarancją ustalonej umownie stopy zwrotu zainwestowanego kapitału 
w formie oprocentowania kwoty pożyczki, przy czym zdający powinni przewidzieć 
dla odsetek kapitałowych wysokość maksymalną tych odsetek zgodnie z przepisa-
mi prawa (art. 359 § 21 KC – odsetki maksymalne w wysokości dwukrotności wyso-
kości odsetek ustawowych w stosunku rocznym), a także zastrzec płatność odsetek 
za opóźnienie (odsetki karne) w wysokości maksymalnej zgodnej z przepisami pra-
wa (art. 481 § 21 KC w związku z art. 4a w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z 8.3.2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; Dz.U. 
z 2021 r. poz. 424 – odsetki maksymalne za opóźnienie w wysokości dwukrotności 
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym);

b) realizacja celu inwestycyjnego umowy pożyczki po stronie Spółki wymaga wy-
raźnego, umownego zastrzeżenia terminu jej zwrotu na korzyść Spółki, w celu 
wyłączenia reguły interpretacyjnej zawartej w art. 457 KC; w konsekwencji zda-
jący powinni przyjąć rozwiązanie skutkujące uprawnieniem Spółki do odmowy 
przyjęcia świadczenia przed upływem umownego terminu zwrotu pożyczki, bez 
skutku popadnięcia wierzyciela w stan zwłoki (art. 486 KC);

c) zdający powinni przewidzieć spłatę pożyczki w formie bezgotówkowej płatnej na 
rachunek bankowy Spółki, w równych miesięcznych ratach, a okres spłaty pożycz-
ki powinien wynosić 10 miesięcy, przy czym zdający powinni wskazać terminy 
spłat poszczególnych rat; okresy i daty spłat rat odsetkowych powinny pokrywać 
się z okresami i datami spłat rat kapitałowych, tj. w sposób wyłączający regułę 
wskazaną w art. 360 KC;

d) zdający powinni przewidzieć możliwość wypowiedzenia Umowy w przypadku 
braku spłaty wierzytelności Spółki wynikającej z umowy pożyczki w terminie albo 
terminach opisanych w Umowie; dodatkowo zdający powinni wskazać co najmniej 
jedną, inną przyczynę skutkującą możliwością rozwiązania stosunku umownego 
w wyniku wypowiedzenia umowy przez Spółkę lub ziszczenia się zastrzeżonego 
warunku rozwiązującego z uwagi na (przykładowo):
– nieprzedłożenie w określonym w Umowie terminie oświadczenia Mariusza 

Kowala w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy przez jego żonę Ali-
cję Kowal, 

– niezawarcie w określonym w Umowie terminie przez Tajfun sp. z o.o. umowy 
poręczenia cywilnego za długi Alicji Kowal wynikające z Umowy,

– nieprzedłożenie uchwał organów korporacyjnych, o których mowa w pkt II 
Opisu lub powołanego wyżej oświadczenia Mariusza Kowala;
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Kazus 2. Egzamin radcowski 2022 r.

e) zdający powinni zagwarantować Spółce możliwość zaspokojenia się w zakre-
sie zwrotu wszelkich wymagalnych kwot kapitału i zapłaty odsetek wobec Ali-
cji Kowal ze wszystkich składników majątku osobistego Alicji Kowal i objętych 
małżeńską wspólnością ustawową z Mariuszem Kowalem, innych niż wskaza-
ne w art. 7761 § 1 KPC; w tym celu Mariusz Kowal powinien wyrazić zgodę na 
zawarcie przez Alicję Kowal Umowy, stosownie do art. 41 § 1 KRO w związku 
z art. 7871 KPC;

f) zdający powinni zawrzeć postanowienia dotyczące prawnego sposobu zabez-
pieczenia wszelkich roszczeń Spółki wynikających z Umowy, ze wskazaniem 
terminu i sposobu ustanowienia tego zabezpieczenia, w tym wskazania wła-
ściwej formy dla czynności prawnej, na podstawie której ustanowione zostanie 
prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki w postaci poręczenia cywilnego Tajfun 
sp. z o.o. udzielonego względem Spółki co do całości roszczeń wynikających 
z Umowy; zdający winien zaznaczyć, że oświadczenie poręczyciela powinno 
być pod rygorem nieważności złożone na piśmie (art. 876 § 2 KC) i wskazać 
termin, do którego to oświadczenie powinno być przedłożone Spółce;

g) zdający powinni przewidzieć możliwość umorzenia przez Spółkę długu Ali-
cji Kowal z tytułu ostatniej, pozostającej do spłaty, raty kapitałowej i odsetek 
kapitałowych od tej raty, w przypadku, gdy spłata pozostałej kwoty pożyczki 
(dziewięciu pierwszych rat kapitałowych i odsetkowych) nastąpi w terminach 
i na warunkach Umowy, i w tym celu zastrzec możliwość zwolnienia Alicji Ko-
wal z długu w tym zakresie (art. 508 KC).

IV. Zdający może – nie naruszając wskazanych w treści zadania obligatoryjnych założeń 
Umowy – wzbogacić jej treść o dodatkowe postanowienia, które według uznania 
zdającego będą służyć należytej ochronie interesu reprezentowanej strony.



Przejdź do księgarni 
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