
KAZUS  

NA III TERMIN KOLOKWIUM Z KSH ORAZ PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I PRAWA 
RESTRUKTURYZACYJNEGO 

 

STAN FAKTYCZNY 

Trzy podmioty zamierzają zawrzeć umowę spółki handlowej, zwaną dalej „Spółką” lub 
„nowotworzoną Spółką” w ramach której, tylko jeden ze wspólników będzie ponosił 
odpowiedzialność za jej zobowiązania bez ograniczenia,  zaś odpowiedzialność pozostałych 
wspólników  ma być ograniczona. 

Przedmiotem działalności spółki ma być świadczenie usług geodezyjnych.  

 

I. Elementy podmiotowe - wspólnicy przyszłej spółki to: 
 

1. POK sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul Mariacka 9,  nr KRS  0000768798, NIP  
1266799887;  kapitał zakładowy 50.000 zł  
 
W POK sp. z o.o.  powołany jest dwuosobowy zarząd w osobach Jana Kwak i Piotra 
Bryka . 
 
Treść - § 11  Umowy Spółki POK 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 Umowie Spółki POK  sp. z o.o. brak jest postanowień modyfikujących przepisy art. 
230 k.s.h. i  art. 228 pkt. 4 k.s.h.   
 
 W spółce POK spółka z o.o. nie ma Rady Nadzorczej i nie ma prokurenta. 
 

2. Jan Kwak, zam. Katowice ul. Niezapominajek 8, kawaler – będący członkiem zarządu 
POK sp. z o.o.   

 
3. VERS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Pocztowa 

12 wpisana do KRS pod numerem 0000085891, kapitał zakładowy 50.000 zł , Zarząd 
jest jednoosobowy – Adam Mol – Prezes Zarządu. 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy postanowieniem z 
dnia 12 listopada  2020 r., sygn. akt. X GR 101/4, otworzył postępowanie układowe - VERS 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Pocztowa 12 wpisana do 



KRS pod numerem 0000085891. Sąd pozostawił zarząd własny dłużnikowi nad całością 
przedsiębiorstwa i wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Jana Nowaka, posiadającego 
licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 897. 

Postanowienie o otwarciu postępowania układowego nie jest prawomocne na dzień 20 
listopada 2020r. i nie ujawnione w KRS. 

 
II. W toku negocjacji strony ustaliły elementy przedmiotowo istotne  umowy spółki 

jaka ma być zawarta, tj : 
 

1. Mając na uwadze, że wobec jednego ze wspólników wydano postanowienie o 
otwarciu  postępowania układowego należy w umowie zminimalizować jego udział w 
stratach. 

2. Jan Kwak zadeklarował  wnieść tytułem wkładu niepieniężnego do nowo tworzonej 
Spółki  
a) wykonywanie pracy na rzecz nowo tworzonej Spółki jako geodeta w wymiarze 

jednego dnia tygodniowo przez 8 godzin w okresie 2 lat od utworzenia Spółki, 
 oraz jeden z dwóch poniżej przedstawionych składników majątku; 

b) 10 udziałów jakie posiada w POK sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul Mariacka 9,  
nr KRS  0000768798, NIP  1266799887 o wartości nominalnej 1000 zł każdy, a o 
wartości rynkowej oszacowanej na 1000 zł każdy, 

c) 10 udziałów jakie posiada w VERS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Katowicach, ul. Pocztowa 12 wpisana do KRS pod 
numerem 0000085891 o wartości nominalnej 1000 zł każdy, a o wartości 
rynkowej oszacowanej na 500 zł każdy. 

 
 

3. Jan Kwak oraz wspólnik wobec którego wydano postanowienie o otwarciu  
postępowania układowego wyrazili wolę uczestnictwa w Spółce, tak aby wobec 
wierzycieli nowotworzonej Spółki za zobowiązania  tej Spółki  nie odpowiadali bez 
ograniczenia, a tylko w granicy wartości wniesionych wkładów. 
 

4. Wspólnik wobec którego wydano postanowienie o otwarciu  postępowania 
układowego wyraził wolę uczestnictwa w spółce i wniesienia do Spółki wkładu 
pieniężnego w kwocie 1000 zł. 
 

5. POK spółka z o.o. zamierza wnieść do nowotworzonej spółki prawo własności do 
nieruchomość w postaci lokalu użytkowego położonego w Katowicach przy ul. 
Mariackiej 10/9. 

 
 



ZADANIE DLA ZDAJACEGO  

Proszę –jako  radca  prawny,  do  którego  zgłosiły  się  strony  - przyszli wspólnicy sporządzić  
umowę  spółki  handlowej na dzień egzaminu,  uwzględniając – 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.  

Proszę założyć, że wszelkie wymagane czynności do skutecznego zawarcia umowy spółki 
zostały podjęte i powołać się na nie w treści umowy.  

Proszę wskazać właściwa formę w jakiej powinna zostać sporządzona umowa.  

 


