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I. Polecenie  

 

1. Po zapoznaniu się z treścią zadania proszę sporządzić – jako adwokat Joanna Uchyłka, 

świadcząca pomoc prawną na rzecz spółki Woodpol sp. z o.o. w organizacji w 

Warszawie umowę uwzględniającą założenia zadania.  

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 i powinna 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. 

 

II.  Elementy podmiotowe umowy: 

 

1. Kupujący:  

- Woodpol sp. z o.o. w organizacji w Nadarzynie, ul. Drewniana 1/2, 05-830 

Nadarzyn; REGON 321654987; NIP 321 - 456 -78 - 72; 

-  umowa spółki Woodpol sp. z o.o. w organizacji w Nadarzynie została zawarta 

01 marca 2022 roku. Tego samego dnia wspólnicy jednomyślnie ustanowili 

pełnomocnika spółki w osobie Eugeniusza Ozdoby;  

- umowa spółki stanowi m.in., że zarząd spółki składa się z jednej do trzech 

osób; nie zawiera postanowień dotyczących sposobu reprezentacji; 

-  kapitał zakładowy spółki wynosi 150 000 złotych i został pokryty w całości 

przez wspólników wpłatami gotówkowymi; 

- 15 marca 2022 roku wspólnicy podjęli uchwałę o powołaniu do zarządu jednej 

osoby tj. Mariana Dobosza; 

-  18 marca 2022 roku spółka złożyła wniosek o wpis w rejestrze 

przedsiębiorców do XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru 

Sądowego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie 

– wniosek nie został jeszcze rozpoznany. 
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2. Sprzedawca:  

- Kornik i Drukarz spółka jawna w Otrębusach, 05-807 Otrębusy, ul. 

Ekologiczna 1B, NIP 123-456-78-72, REGON 098765432, KRS nr 

0000135685 

- spółka posiada dwóch wspólników Tomasza Kornika i Adama Drukarza. 

- umowa spółki stanowi, że upoważnieni do prowadzenia spraw spółki są 

wszyscy wspólnicy, zaś wspólnik Adam Drukarz wyłączony jest od prawa 

reprezentowania spółki. 

   

III. Stan faktyczny i przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy będą należące do spółki Kornik i Drukarz spółka jawna w 

Otrębusach akcje imienne w spółce Poliszmebel S. A.  w Warszawie (niebędącej 

spółką publiczną) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147963, 

NIP 987-654-12-12, REGON 9855214786. 

2. Spółka Poliszmebel S. A. w Warszawie posiada kapitał 120 000 zł, podzielony na 

12 000 akcji imiennych o równej wartości nominalnej po 10 (dziesięć) złotych 

każda akcja.  

3. Akcjonariuszami spółki są: Kornik i Drukarz spółka jawna w Otrębusach (6000 

akcji o łącznej wartości 60 000 złotych) oraz Adam Drukarz (6000 akcji o łącznej 

wartości 60 000 złotych). 

4. Umowa spółki  przewiduje, że rozporządzenie akcjami imiennymi uzależnione jest 

od zgody spółki. Udziela jej zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Strony ustaliły cenę za jedną akcję – 10 złotych. 

6. Intencją Woodpol sp. z o.o. w organizacji jest nabycie wszystkich należących do 

sprzedawcy akcji w spółce Poliszmebel S.A. w Warszawie. 

7. Jedynie część ceny zakupu ma zostać zapłacona w chwili zawarcia umowy, a 

Woodpol sp. z o.o. w organizacji zainteresowany jest korzystnym dla siebie 

uregulowaniem kwestii płatności. 

8. W umowie należy uregulować i zabezpieczyć terminową zapłatę pozostałej części 

ceny.  

9. Umowa powinna zawierać zapisy dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za 

wady prawne jej przedmiotu zabezpieczające interesy kupującego. 

10. Umowa powinna zastrzegać ograniczone terminem umowne prawo odstąpienia od 

niej przysługujące kupującemu. 

11. Umowa powinna zawierać zapis na sąd polubowny. 


