
Zadanie z zakresu prawa gospodarczego 

Praca domowa  

Przygotowanie do egzaminu adwokackiego 2018 

 

I. Polecenie  

 

1. Proszę sporządzić, przy uwzględnieniu założeń wskazanych poniżej w punktach II, III 

i IV – jako radca prawny Adam Nowak, świadczący pomoc prawną na rzecz kupującego 

ABC sp. z o.o. w Warszawie oraz jej prezesa Jana Kowalskiego, umowę sprzedaży 

udziałów w spółce Złota sp. z o.o. pomiędzy ABC sp. z o.o. w Warszawie jako 

kupującym oraz Silver spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie 

jako sprzedawcą. 

2. Wszystkie elementy podmiotowe i przedmiotowe umowy winny zostać uregulowane 

bezpośrednio w jej treści, z uwzględnieniem wszelkich wymagań dotyczących 

ważności umowy i  skuteczności poszczególnych instytucji prawnych, w sposób co 

najmniej minimalizujący możliwości zaistnienia w przyszłości sporów pomiędzy 

stronami. 

3. Powołane w umowie dokumenty lub załączniki należy opisać w jej treści w taki sposób, 

aby można było ustalić ich formę i treść, a przez to ważność i skuteczność objętych 

umową czynności prawnych. 

4. W umowie należy powołać dokumenty identyfikujące strony i umożliwiające 

wykazanie należytego umocowania reprezentantów przy zawieraniu. 

5. Umowa może uwzględniać przyjęte samodzielnie, brakujące elementy stanu 

faktycznego, przy czym nie mogą one pozostawać w sprzeczności z elementami stanu 

faktycznego wyraźnie wskazanymi w treści zadania. 

6. W miejscu przeznaczonym na złożenie podpisów niezbędnych do zawarcia umowy 

należy wpisać słowo podpis ze wskazaniem osoby, która go składa, zgodnie z 

założeniami zadania. 

7. Nie ma potrzeby dokonywania założeń co do formy zawarcia umowy. 

 

II.  Elementy podmiotowe umowy: 

 

1. ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W Warszawie, ulica Kwiatowa 100, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 

stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000025250, NIP 12345678,  z kapitałem zakładowym 

wynoszącym 20 000 zł. W rejestrze wpisano jako jedynego członka zarządu Jana 

Kowalskiego, oraz ujawniono sposób reprezentacji spółki – jeden członek zarządu. 

2. Jan Kowalski, zam. Warszawa, Al. Róż 100, PESEL 68121212345, kawaler. 



3. Silver spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie, ul. 

Puławska 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032323, NIP 09887654, której 

jedynym komplementariuszem jest -  

Silver spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000045445, NIP 76543212, z kapitałem zakładowym wynoszącym 50 000 zł,  Umowa 

spółki nie zawiera zapisów modyfikujących przepisy Kodeksu spółek handlowych w 

zakresie reprezentacji spółki. W rejestrze ujawniono dwóch członków zarządu – Adama 

Koniecznego i Katarzynę Wróblewską. 

 

III. Przedmiot umowy 

 

Udziały w spółce Złota spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 

stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 00000272727, NIP 34556789, z kapitałem zakładowym 

wynoszącym 100 000 zł, który podzielony jest na 100 udziałów o wartości nominalnej 

1000 zł każdy, jedynym wspólnikiem spółki jest Silver spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie. 

Ponadto na jeden tydzień przed sporządzeniem niniejszej umowy Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników spółki Złota sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie umowy 

spółki i podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 100 000 zł, poprzez ustanowienie 

100 nowych udziałów o wartości 100 zł każdy, które obejmie dotychczasowy wspólnik.   

 

IV. Stan faktyczny i założenia umowy 

 

1. Zarząd spółki Złota sp. z o.o. w Warszawie złożył do Krajowego Rejestru 

Sądowego wniosek o zarejestrowanie zmiany umowy spółki, do dnia sporządzenia 

niniejszej umowy wniosek ten nie został jeszcze rozpoznany. 

2. Umowa spółki Złota sp. z o.o. w Warszawie zawiera zapis o konieczności uzyskania 

zgody spółki na zbycie lub obciążenie jej udziałów. 

3. Strony ustaliły cenę za jeden udział – wartość nominalna udziału – 1000 zł.  

4. Intencją kupującego jest nabycie wszystkich udziałów w spółce złota sp. z o.o. w 

Warszawie, także tych które powstaną w wyniku podwyższenia kapitału 

zakładowego, przy czym chce mieć on zapewnioną możliwość odstąpienia od 

umowy, lubi innego jej rozwiązania w sytuacji, kiedy decyzja sądu w przedmiocie 

zmiany umowy spółki będzie negatywna 

5. Tytułem należnej sprzedawcy ceny, w dniu podpisania umowy, zostanie zapłacona 

kwota 50 000 zł, reszta zostanie zapłacona w terminie późniejszym. 



6. Sprzedawca wymaga, aby zapłata pozostałej części ceny zabezpieczona została 

poręczeniem osobistym prezesa zarządu kupującego - ABC sp. z o.o. w Warszawie 

– Jana Kowalskiego. 



 


