
KAZUS  
NA II TERMIN KOLOKWIUM Z KSH ORAZ PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I PRAWA 

RESTRUKTURYZACYJNEGO 
 

I. STAN FAKTYCZY  
 

Należy sporządzić projekt umowy spółki jawnej, w której wspólnikami są dwie osoby 
fizyczne oraz dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
Założenia do wykonania zadania: 

 
Wspólnicy: 

Wspólnik 1: Magnat spółka z o.o.  
Wspólnik 2: Magnat Gold spółka z o.o. w restrukturyzacji 
Wspólnik 3: Adam Nowak, będący jednocześnie członkiem zarządu spółki Magnat 
spółka z o.o. 
Wspólnik 4: Krzysztof Kowalski. 

 
Zakładana działalność: 
Nowo tworzona spółka jawna będzie prowadziła działalność w zakresie sprzedaży, serwisu i 
wymiany opon. 
 
Wkłady: 

1. Magnat spółka z o.o. wnosi do spółki jawnej wkład w postaci dotychczas 
prowadzonego przedsiębiorstwa – Punkt sprzedaży, serwisu i wymiany opon, 
prowadzony pod nazwą: „Magnat Wulkanizer”, obejmującego także nieruchomość 
znajdującą się w Gliwicach, ul. Krzywa 7, stanowiącą działkę gruntu o pow.3000 m2 
wraz z posadowionym na niej budynkiem piętrowym o łącznej pow. 300 m, wpisana 
do księgi wieczystej nr  GL1G 00007782/04/0002.  

 
Zarząd Magnat spółka z o.o. jest dwuosobowy, a w jego skład wchodzą; 
- Adam Nowak,  który ma być wspólnikiem nowotworzonej Spółki jawnej, 
- Marek Kwak. 
 
Treść - § 11  Umowy Spółki Magnat spółka z o.o.  brzmi: 
„Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. W przypadku zarządu wieloosobowego 
każdy z członków zarządu uprawniony jest do jednoosobowej reprezentacji  Spółki”. 
  W spółce Magnat spółka z o.o. nie ma Rady Nadzorczej. 
  
 

2. Spółka Magnat Gold spółka z o.o. w restrukturyzacji wnosi wkład w postaci 
świadczenia usług – prowadzenia rachunkowości spółki. 
Wobec Spółki Magnat Gold spółka z o.o. w restrukturyzacji otwarto przyspieszone 
postępowanie układowe i powołano nadzorcę sądowego w osobie Przemysława Gil. 
 

3. Wspólnik Adam Nowak wnosi wkład gotówkowy w wysokości 50 000 zł 
 

4. Wspólnik Krzysztof Kowalski wnosi wkład w postaci świadczenia pracy na rzecz 
spółki jawnej 
 



II ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO 
 
Proszę o przygotowanie projektu umowy spółki jawnej z zaznaczeniem formy w jakiej 

umowa ta ma zostać zawarta, zawierającej oznaczenie elementów obligatoryjnych umowy, w 
tym prawidłowe oznaczenie stron umowy, firmy, przedmiotu działalności (sprzedaż, serwis, 
wymiana opon), siedziby oraz wkładów wspólników.  

W ramach postanowień dodatkowych proszę określić wartość udziałów kapitałowych 
wspólników, zasady prowadzenia spraw i reprezentacji spółki, przy założeniu, że bieżące 
zarządzanie spółką nowotworzoną powierzone zostaje wyłącznie jednemu ze wspólników tj. 
Krzysztofowi Kowalskiemu, natomiast spółka Magnat Gold spółka z o.o. w restrukturyzacji 
zostaje wyłączona od prawa reprezentacji spółki. Proszę określić sposób podziału zysku 
pomiędzy wspólników i zasady wypłaty zysku, umożliwiające dokonywanie wypłat w trakcie 
roku obrotowego (zmiana dyspozytywnego przepisu art. 52 § 1 KSH).  

W treści umowy proszę wskazać na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń bądź 
dodatkowych uchwał wynikających z opisanego stanu faktycznego.  
 
 
 


