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Kazus na kolokwium aplikacji radcowskiej z prawa handlowego  

i upadłościowego – 11 października 2019 r. 

 

Grzegorz Gol i Krzysztof Konieczny byli wspólnikami spółki jawnej działającej pod firmą 

GK Grzegorz Gol i Krzysztof Konieczny spółka jawna z siedzibą w Poznaniu. W 2004 r. Krzysztof 

Konieczny i Grzegorz Gol mieli odmienne poglądy na sposób dalszego prowadzenia działalności  

w spółce i z uwagi na powstałe między nimi różnice podjęli decyzję o zakończeniu faktycznej 

współpracy. Celem rozwiązania współpracy w dniu 30 grudnia 2004 r. wspólnicy spółki jawnej 

zawarli porozumienie, zgodnie z którym zobowiązali się wzajemnie, że podejmą starania  

o przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stając się jej 

wspólnikami w udziałach po 50% w kapitale zakładowym każdy z nich, a następnie Krzysztof 

Konieczny niezwłocznie przeniesie odpłatnie wszystkie swoje udziały na osobę wskazaną przez 

Grzegorza Gola. Wspólnicy wycenili wstępnie udziały przypadające na rzecz Krzysztofa 

Koniecznego na kwotę 575.500 zł i ustalili, że po zbyciu udziałów Krzysztofowi Koniecznemu 

zostanie wypłacone wynagrodzenie w taki sposób, że pierwsza wpłata w wysokości nie mniejszej 

niż 150.000 zł nastąpi w dniu sprzedaży udziałów, zaś pozostała w 10 równych ratach rocznych 

płatnych do 31 grudnia każdego roku począwszy od dnia 31 grudnia 2005 r. Jeżeli zaś nie dojdzie 

do zbycia udziałów na tych zasadach wspólnicy rozwiążą i zlikwidują spółkę przekształconą. 

Na podstawie uchwały wspólników z dnia 03 marca 2005 r. doszło do przekształcenia  

GK Grzegorz Gol i Krzysztof Konieczny spółki jawnej z siedzibą w Poznaniu w GK spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Przekształcenie zostało zarejestrowane w 

Krajowym Rejestrze Sądowym. 

W dniu 13 maja 2005 r. Zgromadzenie Wspólników GK spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu podjęło uchwałę, w której umorzyło dobrowolnie  

985 udziałów należących do wspólnika Krzysztofa Koniecznego za jego zgodą. W zamian ustalono 

wynagrodzenie w kwocie 567.500 zł płatne w ten sposób, że w  terminie 1 miesiąca od dnia 

umorzenia udziałów nastąpi zapłata kwoty 150.000 zł, zaś pozostała część wynagrodzenia za 

umorzone udziały miała zostać wypłacona Krzysztofowi Koniecznemu później, przeznaczając na 

ten cel za pośrednictwem funduszu rezerwowego spółki corocznie aż do całkowitej spłaty co 

najmniej 15% zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego spółki począwszy od 

podziału zysku za 2006 rok. Umorzenie udziałów nastąpiło w drodze obniżenia kapitału 

zakładowego. Kwota 150.000 zł została wypłacona Krzysztofowi Koniecznemu w terminie. 

W dniu 15 lipca 2014 r. złożono w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Krajowym Rejestrze 

Sądowym sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 
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zatwierdzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2014 roku. Za rok 2013 GK 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu osiągnęła zysk netto w wysokości 

40.000 zł. 

W dniu 24 lipca 2016 r. złożono w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Krajowym Rejestrze 

Sądowym sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

zatwierdzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2016 roku.  Za rok ten GK 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu osiągnęła zysk netto  

w wysokości 300.000 zł. 

W dniu 08 sierpnia 2017 r. Krzysztof Konieczny zwrócił się do GK spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu o udzielenie informacji, czy spółka ta w latach 2011 – 

2016 osiągnęła zysk. Spółka nie udzieliła żadnej odpowiedzi. 

Pismem z dnia 26 października 2017 r. Krzysztof Konieczny wezwał spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością do wykonania postanowień uchwały z dnia 13 maja 2005 roku. Krzysztof 

Konieczny przyjął, że wynagrodzenie w wysokości co najmniej 15% zysku netto spółki jest mu 

zagwarantowane w skali roku bez względu na to, czy spółka przeznaczy zysk na fundusz 

rezerwowy czy też nie. 

W odpowiedzi na powyższe pismem z dnia 1 listopada 2017 roku spółka wskazała, iż należy 

dokonać odmiennej wykładni treści uchwały z dnia 13 maja 2005 r. i to w zakresie sposobu wypłaty 

corocznego wynagrodzenia za umorzone udziały. Spółka uważała, że z treści uchwały wynikało, iż 

wypłata corocznego wynagrodzenia nastąpić ma jedynie wtedy, gdy spółka podejmie uchwałę o 

przeznaczeniu zysku na fundusz rezerwowy, natomiast za rok 2013 i 2015 żadne kwoty nie zostały 

przekazane do tego funduszu, z tego względu nie powinno dojść do wypłaty wynagrodzenia 

albowiem nie może on być wypłacany z czystego zysku. Ponadto spółka uważała, iż w przypadku 

złej kondycji finansowej spółki w ostatnich latach żądanie jakichkolwiek wypłat stanowi nadużycie 

prawa przez byłego wspólnika. Spółka GK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Poznaniu począwszy od 2012 r. borykała się bowiem z problemami finansowymi wynikającymi z 

zaległości u wierzycieli. Za rok 2014 r. spółka wykazała stratę w wysokości 300.000 zł i na 

podstawie uchwały z 30 czerwca 2016 roku Zgromadzenie Wspólników postanowiło o pokryciu tej 

straty z zysku osiągniętego w roku 2015. Spółka uznała także, że ewentualne roszczenie wypłaty 

zysku  jest przedawnione  

W dniu 15 grudnia 2017 roku Krzysztof Konieczny zgłosił się do Kancelarii radcy 

prawnego Andrzeja Profesjonalnego celem uzyskania porady prawnej i ewentualnego podjęcia 

dalszych kroków prawnych.  
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Informacja dla zdającego 

1. Po zapoznaniu się z treścią zadania proszę sporządzić, jako należycie umocowany pełnomocnik 

Krzysztofa Koniecznego, pozew albo opinię prawną w przypadku uznania, że brak jest podstaw 

prawnych do wniesienia pozwu, z uwzględnieniem najlepiej rozumianego interesu mocodawcy. 

2. Należy przyjąć, że wszystkie dokumenty, o których mowa w zadaniu, zostały sporządzone prawi-

dłowo i zostały podpisane przez uprawnione do tego osoby, zgodnie z zasadami reprezentacji. 

3. Pod sporządzonym pozwem albo opinią prawną należy wpisać imię i nazwisko osoby, która po-

winna złożyć podpis pod tym dokumentem. 

4. Data pracy zawierającej rozwiązanie zadania powinna wynikać z przedstawionego stanu faktycz-

nego. 

 

 

 

 

 


