
KAZUS 
NA I TERMIN KOLOKWIUM Z PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ 
PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO 

DLA II ROKU APLIKACJI OIRP W KATOWICACH 
 

I. STAN FAKTYCZNY  
 

1. KLEKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 
ul. Chemiczna 28, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153281, REGON 277941357, NIP: 
2220747280. 

  
2. ZARZĄD KLEKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:  

SMYK TOMASZ  PESEL: 84061308570 PREZES ZARZĄDU 
SMYK EDYTA  PESEL: 86071208571 WICEPREZES ZARZĄDU 

 
3. W spółce KLEKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie powołano rady 

nadzorczej. 
 

4. Wybrane postanowienia z umowy Spółki KLEKS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością: 

 
- Treść - § 11  Umowy Spółki brzmi: 
 
„Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. W przypadku zarządu wieloosobowego do 
składania oświadczeń w  imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu 
samodzielnie”.  
 
- Treść - § 15  Umowy Spółki brzmi: 
 
„Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:----------------- 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za dany rok 
obrotowy,-------------------------------------------------------------- 

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki za dany rok obrotowy,- 
3) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat Spółki,-------- 
4) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków,------------------------------------------------------------------- 
5) podejmowanie wszelkich postanowień w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody 

wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,------------------------- 
6) podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa 

oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,------------ 
7) podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia i nabycia nieruchomości, użytkowania 

wieczystego lub udziału w nieruchomości,---------------------- 
8) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału 

zakładowego,-------------------------------------------------------------- 
9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub innej organizacji 

gospodarczej oraz wystąpieniu z niej,------------------------------ 
10) zatwierdzanie regulaminów: organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,  
Zarządu, Rady Nadzorczej i zbywania udziałów,------------------------------ 



11)  podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia funduszy celowych i  
likwidacji tych funduszy,---------------------------------------------------------- 

12)  Ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki   oraz 
członków Rady Nadzorczej Spółki,---------------------------------------- 

13)  podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w niniejszej  umowie, Kodeksie 
spółek handlowych lub w kwestiach wniesionych  przez Zarząd, Radę Nadzorczą albo 
wspólników (wspólnika).------------”.  

 
5. KLEKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Komplementariuszem spółki 

komandytowej KLEKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka 
komandytowa  z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sienkiewicza 123, zarejestrowanej 
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod 
numerem KRS 430879 zwana dalej „Spółką”. 

 
6. Wybrane postanowienia z umowy Spółki KLEKS Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa: 
 
 

§ 9. 
1. Wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania Spółki bez ograniczenia jest spółka pod 

firmą KLEKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie 
Górniczej, zwana w dalszej części umowy Komplementariuszem. 

 
2. Wspólnikami odpowiadającymi za zobowiązania Spółki do wysokości 1.000,- zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) każdy - suma komandytowa – są: 
a) JBB Sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Morcinka 3, 41-200Sosnowiec, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd       Rejonowy KATOWICE-WSCHÓD W Katowicach Wydział VIII 
GOSPODARCZY Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000153867, z 
kapitałem zakładowym wynoszącym 75 000,00 PLN, NIP: 2330747282, REGON: 
279041346,zarząd jednoosobowy - SMYK EDYTA  PESEL: 86071208571 

b) VERS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. 
Powstańców, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271562, 
z kapitałem zakładowym 50.000 zł PLN, NIP: 9542583988, REGON: 240524697 

           Wspólnicy Ci zwani będą w dalszej części umowy Komandytariuszami.  
(…) 
§ 14. 

Ogół praw i obowiązków wspólnika w Spółce może być przeniesiony na osobę trzecią, za 
pisemną uprzednią zgodą pozostałych wspólników. 
 

7. Udział kapitałowy Kleks spółka z o.o. w KLEKS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa wynosi 5000 zł. 
 

8. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy 
postanowieniem z dnia 25.10. 2021 r., sygn. akt. X GU 101/4, ogłosił upadłośćVERS 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicachi wyznaczył syndyka 



w osobie Jana Nowaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 
897. 

 
9. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości nie jest prawomocne  i nie ujawnione w KRS. 

 
10. Zarząd VERS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jest 

jednoosobowy – Adam Mol – Prezes Zarządu. 
 

11. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy 
postanowieniem z dnia 24października  2021 r., sygn. akt. X GR 92/5, otworzył 
postępowanie układowe KLEKS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy 
Spółka komandytowa  z siedzibą w Katowicach. Sąd pozostawił zarząd własny 
dłużnikowi nad całością przedsiębiorstwa i wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie 
Adama Apsika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 965. 

12. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego nie jest prawomocne i nie 
ujawnione w KRS. 
 
 

 
II. ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO 

 
Proszę –jako  radca  prawny,  do  którego  zgłosił  się: 
 
SMYK TOMASZ  PESEL: 84061308570, który zamierza we własnym imieniu nabyć ogół 
prawa i obowiązków w Kleks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka 
komandytowa  od KLEKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000153281, 
REGON 277941357, NIP: 2220747280 
sporządzić na dzień egzaminu umowę sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika 
KLEKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółce KLEKS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa na rzecz Tomasza Smyka 
uwzględniając – oprócz  ustaleń  stron  co do uzgodnionej ceny  5000 zł –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 zostały 
podjęte i powołać się na nie w treści umowy ze wskazaniem, kto reprezentował lub działał za 
konkretny podmiot przy dokonywaniu czynności wymaganych dla skuteczności zawarcia 
umowy sprzedaży ogółu praw i obowiązków. 
Proszę wskazać właściwa formę w jakiej powinna zostać sporządzona umowa. Proszę wskazać 
czy w związku ze sprzedażą ogółu prawa i obowiązków w Spółce konieczne jest dokonanie 
zmiany umowy Spółki w zakresie firmy i jeżeli jest to konieczne to proszę zaproponować nowe 
brzmienie firmy Spółka. 
 


