
 

Zasady punktacji  
KOLOKWIUM PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE  

w dniu 12 października 2018r. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
/imię i nazwisko aplikanta nr AP/ 

 

Element projektu podlegające ocenie Podstawa prawna 

Punkty 

maksymalnie do 

osiągniecia 

Punkty przyznane 

1 sprawdzający 

Punkty przyznane 

2 sprawdzający 

OCENA PIERWSZEJ CZĘCI PRACY 

ZAWIERAJĄCEJ OPIS CZYNNOŚĆ: 

    

Opis czynności powinien zawierać ; 

Zgodę zarządu Jabłuszko spółka z o.o. w 

restrukturyzacji na zbycie udziałów z 

uwzględnieniem właściwego brzmienia firmy dla 

czynności dokonanej po 1 października 2018r.  

Art. 182 § 2  k.s.h. 

Art. 66 ust. 2  prawa 

restrukturyzacyjnego 

3   

Uchwała zarządu Jabłuszko spółka z o.o. w 

restrukturyzacji na zbycie udziałów ma być podjęta  

w formie pisemnej  

Art. 182 § 3 k.s.h. 2   

Zgoda na zawarcie umowy pożyczki  Uchwała 

Walnego Zgromadzenia REWERS S.A. 

umieszczona w protokole notarialnym 

art. 15 § 2 k.s.h. 

art. 421 k.s.h. 

3   

Sporządzenie umowy przyrzeczonej  w formie 

pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi  

Art. 180 § 1 k.s.h.  

 

2   

Zawiadomienie przez Sprzedającego lub 

Kupującego udziały Jabłuszko spółka z o.o. w 

restrukturyzacji kierując pismo do Zarządu 

Jabłuszko spółka z o.o. w restrukturyzacji 

art. 187 § 1 k.s.h. 3   

Wpis do księgi udziałów dokonany przez Zarząd  art. 188 § 1 k.s.h 3   

Zgłoszenie do sądu rejestrowego uaktualnionej listy 

wspólników z podpisami wszystkich członków 

zarządu 

art. 188 § 3 k.s.h. 3   

Zgłoszenie do sądu rejestrowego wniosku o wpis 

zmiany wspólnika posiadającego więcej niż 10 % 

udziałów  

 

art. 38 pkt. 8 c ustawy o 

KRS  

3   

OCENA DRUGIEJ CZĘŚCI PRACY  

ZAWIERAJĄCEJ UMOWĘ 

    

OZNACZENIE  umowy przyrzeczonej jako umowa 

sprzedaży lub zbycia (w zw. nazewnictwem użytym 

w normatywnym wzorcu)  

Art. 180 k.s.h. 2   



 

Element projektu podlegające ocenie Podstawa prawna 

Punkty 

maksymalnie do 

osiągniecia 

Punkty przyznane 

1 sprawdzający 

Punkty przyznane 

2 sprawdzający 

Właściwe oznaczenie ilości udziałów stanowiących 

przedmiot zbycia ze wskazaniem, właściwej firmy 

spółki której udziały stanowią przedmiot umowy, z 

dodatkiem „w restrukturyzacji”, 

 

Art. 180 k.s.h. 

Art. 2 k.s.h. i art. 325 k.c. 

Art. 66 ust. 2  prawa 

restrukturyzacyjnego 

2   

Oznaczenie stron umowy Paweł Pietruszka 

Sprzedający, Piotr Cebula Kupujący nie znajduje 

zastosowania art. 210 k.s.h. 

 

Art. 210 k.s.h. 2   

Wskazanie ceny nabycia udziałów 

 

 

 

Art. 2 k.s.h. i art. 325 k.c. 

 

2   

 SUMA   

 

              LICZBA PUNKTÓW        …………………… 

 

Podpisy:  1. ……………………………………………………………………….. 

                 2. ……………………………………………………………………….. 


