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Stan faktyczny 

 

Pięć podmiotów zamierza zawrzeć umowę spółki handlowej, w ramach której każdy ze wspólników 

będzie ponosił odpowiedzialność całym majątkiem za jej zobowiązania.  

Przedmiotem działalności spółki ma być świadczenie usług informatycznych.  

 

I. Elementy podmiotowe - wspólnicy przyszłej spółki to: 

 

1. PORTOS sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul Mariacka 7,  nr KRS  0000768798, NIP  

1266799887;  kapitał zakładowy 5000 zł -  jest spółką, której umowa została zawarta przy 

wykorzystaniu wzorca umowy. W spółce powołany jest dwuosobowy zarząd w osobach 

Jana Kwiecińskiego i Piotra Barabasza. W spółce powołano prokurenta Jana Jarząbka – 

prokura jest prokurą łączną, w rejestrze ujawniono, że złożenie oświadczenia woli w imieniu 

spółki wymaga współdziałania prokurenta łącznie z jednym członkiem zarządu. W § 16 

umowy PORTOS sp. z o.o. dokonano wyboru wariantu A.  

„§ 16 Wariant A 

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości 

dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały 

wspólników.” 

W spółce powołana jest rada nadzorcza w osobach Piotra Kuchcińskiego, Anny Cichoń i 

Agaty Barabasz. 

 

2. ATOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zabrzu, 

ul. Klonowa 90,  nr KRS 0000879076, NIP 1333987563, w której jedynym 

komplementariuszem jest ATOS spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu; nr KRS  0000768798; 

NIP  1266799887; kapitał zakładowy 60 000 zł, w której zarząd jest trzyosobowy, a zgodnie 

z ujawnionym sposobem reprezentacji do składnia oświadczeń woli w imieniu spółki 

wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu lub członka zarządu i 

prokurenta. Funkcje członków zarządu pełnią Jan Nowak, Piotr Kowalski i Anna Bzik. W 

ATOS spółka z o.o. udzielona została prokura łączna Jackowi Mercik i jest to jedyny 

prokurent tej spółki. Jacek Mercik jest komandytariuszem ATOS spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa.  

 

3. ARAMIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, ul Mariacka 8, nr KRS 

0000568888, NIP 122679, kapitał zakładowy 1 000. 000 zł. W spółce powołany jest 

zarząd jednoosobowy – Adam Kowalski. W spółce nie powołano rady nadzorczej. Spółka 

prowadzi działalność w zakresie usług informatycznych.  

 

4. Adam Kowalski, zam. Katowice ul. Niezapominajek 8, kawaler. 
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5. Piotr Barabasz zam. Katowice, ul Węgorzy 7, kawaler 

 

 

II. W toku negocjacji strony ustaliły elementy istotne  umowy spółki jaka ma być zawarta, 

tj: 

 

WKŁADY : 

 

1. PORTOS sp. z o.o. wniesie do spółki - wkład pieniężny w kwocie 12 000 zł. 

 

2. ATOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – wniesie do spółki 

50 000 zł oraz prawo użytkowania 5 komputerów Apple MacBook Pro. 

 

3. ARAMIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wniesie tytułem wkładu prawo do 

używania lokalu użytkowego położonego w Katowicach ul. Mariacka 7, prawo własności 

lokalu ujawnione jest księdze wieczystej nr. KW KA1K 00095877/8 

 

4. Adam Kowalski wniesie do spółki wkład w postaci świadczenia osobiście usług 

informatycznych. 

 

5. Piotr Barabasz wniesienie do spółki wkład pieniężny w wysokości 10 000 zł. 

 

DODATKOWE POSTANOWIENIA 

 

6. ARAMIS sp. z o.o. jako wnosząca wkład o znacznej wartości chce mieć zagwarantowaną 

uprzywilejowaną pozycję w zakresie zysku spółki.  

 

7. ATOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k zależy na posiadaniu decydującego  

wpływu w procesie podejmowania decyzji  dotyczących  prowadzenia  spraw  spółki  i  

oczekuje  wprowadzenia  w  tym  zakresie zapisu jak najkorzystniej kształtującego swój 

status w tym zakresie.  

 

8. Intencją stron jest, aby wspólnik Adam Kowalski zajmował się bieżącymi sprawami 

spółki.  

9. Z uwagi na to, że Adam Kowalski będzie świadczył na bieżąco usługi informatyczne 

tytułem wkładu do spółki, strony zgadzają się na dokonywanie przez tworzoną Spółkę 

comiesięcznych wypłat środków pieniężnych na rzecz Adama Kowalskiego, przy czym 

pozostali wspólnicy chcą zachować pełną kontrolę tych wypłat.  

 

10. ATOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k chce mieć wyłączne prawo do   

reprezentacji przez nowoutworzoną spółkę. 

 

11. ARAMIS sp. z o.o. i ATOS spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa 

chcą mieć prawo do swobodnego zbycia swojego „udziału” w spółce. 
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12. Ponieważ Adam Kowalski jest członkiem zarządu ARAMIS sp. z o.o., której przedmiot 

działalności obejmuje usługi informatyczne, to chciałby zagwarantować sobie, że 

nowopowstała spółka nie będzie z tego tytułu zgłaszała wobec niego roszczeń. 

 

13. ARAMIS sp. z o.o. i ATOS spółka z o.o. spółka komandytowa chcą mieć uprzywilejowaną 

pozycję przy podziale majątku spółki w przypadku likwidacji spółki.  

 

DODATKOWE OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNE 

 

14. Jan Nowak i Piotr Kowalski, nie mogą być obecni przy zawieraniu umowy spółki z uwagi 

na pobyt za granicą. 

 

III. Polecenie 

Proszę – jako  radca  prawny,  do  którego  zgłosiły  się  strony umowy nowotworzonej spółki  - 

przyszli wspólnicy sporządzić  umowę  spółki  handlowej. Proszę  uwzględnić – oprócz  ustaleń  

stron –wszelkie kwestie  wpływające  na  ważność  umowy oraz prawidłowość reprezentacji 

poszczególnych stron umowy, jak również wymogi dotyczące informacji, które winny znaleźć się 

w komparycji umowy. Umowa powinna uwzględniać przyjęte samodzielnie przez zdającego 

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

elementami stanu faktycznego wskazanymi wyraźnie w kazusie. Proszę założyć, że wszelkie 

wymagane czynności do skutecznego zawarcia umowy spółki zostały podjęte i powołać się na nie 

w treści umowy. Proszę wskazać właściwą formę umowy. 


