
KAZUS I  

Spółka partnerska założona przez radców prawnych, w której partnerami są Nowak, Lisiecki, 
Szymański zawarła umowę z Milewskim, na podstawie której zobowiązała się do dochodzenia, w 
imieniu Milewskiego, jego należności od Kowalskiego., w kwocie 10 000 zł, wynikającej z umowy 
sprzedaży zawartej pomiędzy Milewskim a Kowalskim. Sprawę Milewskiego przyjął do 
prowadzenia partner Szymański. Nie dołożył jednak należytej staranności w wykonywaniu swoich 
obowiązków i doprowadził do przedawnienia roszczenia z ww. umowy sprzedaży, przez co naraził 
Milewskiego na szkodę. Od kogo Milewski będzie dochodził odszkodowania?


KAZUS II 

Przyjaciele Nowak, Lisiecki, Szymański uzgodnili, iż zawrą umowę spółki partnerskiej w celu 
prowadzenia kancelarii radcowskiej. Lisiecki oraz Szymański byli znanymi i cenionymi na rynku 
radcami prawnymi, natomiast Nowak był aplikantem radcowskim. W KRS odmówiono rejestracji 
spółki, podając za przyczynę, że Nowak nie wykonuje wolnego zawodu.Ostatecznie spółka 
została zarejestrowana, a partnerami zostali w niej  Szymański i Lisiecki. Partnerzy w celu 
prowadzenia działalności wynajęli lokal, zakupili meble oraz niezbędne sprzęty, w tym samochód. 
Postanowili, że samochód zarejestrują na powstałą spółkę partnerską. Na początku działalności 
kancelaria dobrze prosperowała. Lisiecki zaciągnął więc kredyt w banku, w celu rozwoju 
działalności na kwotę 100.000 zł. W związku ze zmianami na rynku, radykalnym zmniejszeniem 
popytu na oferowane przez partnerów usługi okazało się, że spółka partnerska Lisieckiego i 
Szymańskiego popadła w długi, a spłata reszty kredytu i odsetek przerosła ich możliwości 
finansowe. Ogłoszono upadłość spółki .


PYTANIA:  

1. Czy KRS mógł odmówić wpisu do rejestru Lisieckiego, Szymańskiego i Nowaka, podając za 
podstawę brak uprawnień?

2. Czy odmowa wpisu na podstawie w/w przyczyny musi oznaczać dla Nowaka brak możliwości 
działania w spółce partnerskiej jaka ostatecznie powstała?

3. Jak kształtuję się odpowiedzialność za dług kancelarii zaciągnięty przez Lisieckiego? Kogo 
może pozywać kredytodawca?

4. Czy zakupiony samochód może być zarejestrowany na spółkę?


KAZUS III 

Spółka partnerska założona przez lekarzy, której partnerami są Przybyło (neurochirurg), Adamski 
(ortopeda), Kowalski (internista) oraz Nowak (okulista) oferuje szereg usług z dziedziny medycyny. 
W ramach tej spółki ich pacjent (klient) ma przeprowadzony zabieg przez wspólnika spółki 
neurochirurga Przybyło w raz z obsługą medyczną. Podczas zabiegu neurochirurg Przybyło  wraz 
obsługą medyczną popełniają błąd. Kto ponosi odpowiedzialność majątkową za popełniony błąd 
w sztuce lekarskiej?


