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Rozwiązanie kazusu  ( kolokwium 11.10.2019 roku )   

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny zdający winien z powołaniem na udzielone 

pełnomocnictwo sporządzić projekt pozwu. Sporządzenie opinii prawnej o niecelowości 

dochodzenia roszczeń przez Krzysztofa Koniecznego dyskwalifikuje pracę – ocena 

niedostateczna. Nie można było uznać, iż roszczenie byłego wspólnika o wypłatę 

wynagrodzenia za umorzone udziały jest przedawnione skoro wymagalność roszczeń 

Krzysztofa Koniecznego aktualizowała się w przypadku osiągnięcia każdorazowo zysku 

przez spółkę Gk sp.z o.o. Ocena niedostateczna dotyczyła także tych prac w których 

zdający sporządził opinię prawną, jednak w jej konkluzji wskazywał, iż Krzysztofowi 

Koniecznemu przysługują ewentualnie jakieś roszczenia. Wynika to z prostego faktu a 

mianowicie umiejętności czytania ze zrozumieniem zadania postawionego przed zdającymi. 

Należało sporządzić pozew albo opinię prawną o niezasadności jego złożenia w sądzie. Jeżeli 

zdający w podsumowaniu opinii wskazywał na ewentualną zasadność pewnych roszczeń 

swojego klienta to należało sporządzić pozew w sprawie przedstawionej do rozstrzygnięcia.  

Tak samo ocena niedostateczna dotyczyła tych wszystkich prac, w których 

przedstawiono projekt pozwu o rozwiązanie spółki. Informacje podane w stanie 

faktycznym a dotyczące prób zakończenia współpracy wspólników spółki osobowej nie 

miały żadnego znaczenia dla prawidłowego rozwiązania zadania albowiem doszło do 

przekształcenia spółki jawnej w spółkę kapitałową i Krzysztof Konieczny ostatecznie 

przestał być wspólnikiem na skutek umorzenia jego udziałów. W stanie faktycznym 

wyraźnie wskazano, iż doszło do przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością a nie, że podjęto tylko uchwałę o przekształceniu.  

Nawet gdyby założyć, iż po umorzeniu udziałów Krzysztofa Koniecznego w liczbie 

985 pozostała mu jakaś liczba udziałów w spółce kapitałowej (co nie wynikało ze stanu 

faktycznego albowiem wcześniejsze wyliczenia kwotowe były wstępne i dotyczyły spółki 

osobowej ) to pozew o rozwiązanie spółki jest całkowicie niewłaściwym rozwiązaniem, gdyż 

powodowałoby to konieczność zaspokojenia w pierwszej kolejności wszystkich wierzycieli 

spółki a ze stanu faktycznego nie wynikało czy spółka takowych posiada czy też nie. 

Należało złożyć pozew o wypłatę wynagrodzenia za umorzone udziały. Ponadto w kazusie 

specjalnie użyto nietrafnego określenia udziały w odniesieniu do spółki osobowej zamiast 

ogół praw i obowiązków. Przy umorzeniu udziałów nie należało odwoływać się do treści 
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art.180 k.s.h., który dotyczy zbycia udziału. W kazusie wyraźnie wskazano, iż umorzenie 

udziału spowodowało obniżenie kapitału zakładowego. W informacji dla zdającego ponadto 

jasno podkreślono, iż wszystkie dokumenty zostały sporządzone w sposób prawidłowy stąd 

należało przyjąć, iż uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego został sporządzona w sposób 

prawidłowy – forma aktu notarialnego i zarejestrowana. Inne założenia były 

nieuprawnionym uzupełnianiem przedstawionego stanu faktycznego, który także na 

egzaminie końcowym spowoduje uzyskanie przez zdającego oceny niedostatecznej. W 

kazusie użyto sformułowania, iż umorzenie udziałów nastąpiło w drodze obniżenia kapitału 

zakładowego a kwota 150.000 zł została wypłacona Krzysztofowi Koniecznemu. Nie było 

zatem żadnych podstaw do stosowania art. 271 k.s.h. 

Prawidłowo sporządzony pozew powinien zawierać żądanie zasądzenia od pozwanej 

spółki na rzecz powoda kwoty 51 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 6 000 zł od 

dnia 16.12.2014 r. (lub później – w zależności od daty sporządzenia pozwu) do dnia zapłaty i 

wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 45 000 zł od dnia 01.07.2016 r. do dnia 

zapłaty. Oczywiście można było także skapitalizować odsetki. 

W pozwie powód powinien ponadto domagać się zapłaty „odsetek ustawowych” za okres  

do dnia 31 grudnia 2015 r. i „odsetek ustawowych za opóźnienie” za okres od dnia 01 stycznia  

2016 r. Jako że ustawodawca z dniem 01 stycznia 2016 r. zmienił określenie z „odsetek 

ustawowych” na „odsetki ustawowe za opóźnienie”.  

Ponadto zdający powinien wnosić o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu 

kosztów procesu.  

Roszczenie w przedmiocie odsetek od dochodzonej kwoty znajduje uzasadnienie w treści 

art. 481 § 1 k.c. W myśl art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia 

pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej 

szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik 

odpowiedzialności nie ponosi. Generalnie należało zatem rozważyć żądanie odsetek od dnia 

następującego po dniu 30 czerwca 2014 r. i 30 czerwca 2016 r. jako że w tych dniach doszło do 

zatwierdzenia sprawozdań finansowych określających wysokość zysku netto, od dnia 01 lipca 

2014 r. i 01 lipca 2016 r. strona pozwana pozostawała już w opóźnieniu z wypłatą wynagrodzenia 

ustalonego uchwałą z dnia 13 maja 2005 r. Nie było konieczne w tym zakresie wezwanie do 

zapłaty. Natomiast od kwoty 6 000 zł odsetek ustawowych należało domagać się dopiero od dnia 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296
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złożenia pozwu to jest najwcześniej od 16.12.2017 roku lub później. Zgodnie z art. 118 k.c. 

termin przedawnienia roszczeń dla świadczeń okresowych, do których zaliczają się także odsetki 

za opóźnienie w płatności należności pieniężnych wynosi 3 lata, niezależnie od tego czy 

opóźnienie w zapłacie nastąpiło w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też 

związek taki nie występował. Z uwagi na fakt, że pozew w zadaniu na podstawie 

przedstawionego stanu faktycznego można było złożyć najwcześniej w dniu 16 grudnia 2017 r. 

roszczenie o odsetki ustawowe liczone za okres wcześniejszy były już przedawnione.  

Zdający winien także złożyć wniosek o wydanie nakazu zapłaty na rzecz powoda oraz 

wnieść o przeprowadzenie dowodu z dokumentów, wynikających z przedstawionego stanu 

faktycznego (w tym także wnieść o zobowiązanie do złożenia stosownych dokumentów stronę 

pozwaną, zwrócenia się o dokumenty do sądu rejestrowego).  

Pozew winien zostać złożony do Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego albowiem jest to 

spór ze stosunku spółki ( bez znaczenia jest fakt, iż powód nie był już wspólnikiem spółki nadal 

jest to sprawa ze stosunku spółki ). 

Tak sporządzony pozew gwarantował otrzymanie 12 punktów za merytoryczną 

ocenę pracy. Złe sformułowanie żądania pozwu o każdy brakujący element czy to dotyczący 

kwoty czy też żądania odsetkowego lub pozostałych wniosków podanych powyżej obniżał 

ocenę. Alternatywnie można było także sporządzić pozew o zapłatę kwoty 340.000 zł z 

argumentacją, iż uchwała wskazywała jedynie na obowiązek wypłaty zysku co najminiej w 

wysokości 15 procent nie wskazując górnej granicy. 

Żądanie zasądzenia innej kwoty przykładowo 417.500 zł czyli pozostałego wynagrodzenia za 

umorzone udziały było błędem albowiem były wspólnik nie zaskarżył uchwały, która wyraźnie 

przewidywała wypłatę wynagrodzenia za umorzone udziały, co prawda corocznie ale tylko w 

przypadku osiągnięcia zysku przez spółkę i to w wysokości nie niższej niż 15 %.  Ponadto w 

stanie faktycznym nie było żadnej informacji aby spółka uzyskiwała zysk w innych latach niż w 

roku 2013 i 2015. Wskazanie tak wysokiej kwoty jako żądanie pozwu powodowałoby, iż 

Krzysztof Konieczny miałby uznane powództwo tylko w części co oznacza poniesienie 

znacznych kosztów procesu.  

Sporządzenie żądania pozwu o wartości tylko 45.000 zł lub 6.000 zł powodowało również 

obniżenie oceny pracy. 
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Ponadto zdający w pracy winien prawidłowo uzasadnić żądanie pozwu czyli 

podkreślić i omówić stanowiska sporne pomiędzy stronami i przedstawić prawidłowy 

wywód prawny za co można było uzyskać dalszych 12 punktów. 

Natomiast spór byłych wspólników a obecnie byłego wspólnika spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością i samej spółki sprowadzał się do kilku kwestii. 

 Po pierwsze strony dokonały odmiennej wykładni treści uchwały z dnia 13 maja 2005 r.  

i to w zakresie sposobu wypłaty corocznego wynagrodzenia za umorzone udziały. Powód 

bowiem 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. Z kolei strona pozwana uważała, że z jednoznacznej treści uchwały 

wynikało, iż wypłata corocznego wynagrodzenia nastąpić ma jedynie wtedy, gdy spółka 

podejmie uchwałę o przeznaczeniu zysku na fundusz rezerwowy, natomiast za sporny okres 

żadne kwoty nie zostały przekazane do tego funduszu, z tego względu nie powinno dojść do 

wypłaty wynagrodzenia.  

 Po drugie strony pozostawały w sporze co do przedawnienia roszczenia, gdyż strona 

pozwana podniosła taki zarzut, powołując się na 3-letni okres przedawnienia (składając pozew 

należało poczynić rozważania, iż okres przedawnienia wynosi 10 lat a to na skutek stanowiska 

strony pozwanej wyrażonego przed procesem ). Obecnie jest to oczywiście okres 6 lat ( 118 k.c. 

) co nie ma absolutnie wpływu na rozstrzygniecie zadania albowiem roszczenie o 

wynagrodzenie za umorzone udziały w przypadku zysku spółki za lata 2013 i 2015 i tak nie 

jest przedawnione, gdyż nie jest to roszczenie związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą przez powoda ( bycie wspólnikiem w spółce kapitałowej nie jest 

wykonywaniem działalności gospodarczej ) i nie jest to też świadczenie okresowe. 

 Po trzecie z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż strony pozostawały w sporze  

co do kwestii wpływu kondycji finansowej spółki na obowiązek wypłaty wynagrodzenia za 

umorzone udziały. W pozwie należało w imieniu strony powodowej podkreślić , że sytuacja ta 

nie ma znaczenia, dla zasadności roszczenia albowiem powód też jest wierzycielem spółki. Przed 

procesem strona pozwana twierdziła, że wypłata wynagrodzenia w sytuacji złej kondycji 

finansowej spółki w ostatnich latach stanowi nadużycie prawa przez powoda. 
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Wszystkie wskazane powyżej okoliczności winny zostać omówione w projekcie pozwu 

sporządzonym przez zdającego. 

 Zgodnie z art. 199 § 1 zd. 2, § 2 i § 3 k.s.h. udział może być umorzony za zgodą 

wspólnika w drodze  nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody 

wspólnika  (umorzenie przymusowe). Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia 

wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość 

wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Za zgodą wspólnika 

umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W pozwie należało wskazać, iż roszczenie 

powoda dotyczy wypłaty wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie jego udziałów w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawą dla dokonania takiego umorzenia była uchwała z dnia 

13 maja 2005 r., z której treści wynika, że doszło do umorzenia za wynagrodzeniem. W uchwale 

wspólnicy ustalili bowiem płatność wynagrodzenia odnosząc je do wszystkich 985 umarzanych 

udziałów. Skoro z treści art. 199 k.s.h. wynika, iż zasadą jest odpłatność dobrowolnego 

umorzenia udziałów, a brak wynagrodzenia stanowi wyjątek, to wskazać należało, że zgoda 

wspólnika, o której mowa w art. 199 § 3 k.s.h. musi być wyraźna. Tymczasem z analizy treści 

uchwały z dnia 13 maja 2005 r. nie wynika, by powód zrezygnował choćby w części z 

wynagrodzenia.  

 W przedstawionym stanie faktycznym znaczenie miała analiza zasad wypłaty 

wynagrodzenia ponad 150.000 zł. Należało uznać, że umówiono się, że wypłata reszty 

wynagrodzenia za umorzone udziały nastąpi poprzez coroczną wypłatę co najmniej 15% zysku 

netto wynikającego ze sprawozdania finansowego. Oczywiście w przypadku gdy spółka 

wypracuje zysk w danym roku obrotowym. Wychodząc zaś z przyjętej zasady odpłatności 

umorzenia udziałów to właśnie w jej kontekście należało interpretować sposób wypłaty 

wynagrodzenia określony w uchwale. Skoro powód nigdy nie wyraził zgody na umorzenie 

udziałów bez wynagrodzenia, to przyjąć należało, że umorzenie udziałów nastąpić miało w 

sposób pozwalający powodowi faktycznie na zaspokojenie swojego roszczenia o wypłatę 

wynagrodzenia. A skoro tak, to nie można uznać, że wypłata wynagrodzenia miałaby być 

uzależniona od nieokreślonej przesłanki w postaci podjęcia lub nie uchwały o przekazaniu zysku 

do funduszu rezerwowego.  

Można było także w pozwie podkreślić , iż interpretację o odpłatności umorzenia 

udziałów wspiera także treść porozumienia z dnia 30 grudnia 2004 r., z którego wynika, że strony 
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chciały zakończyć współpracę w sposób odpłatny, a jedynie zmieniły ostatecznie sposób tej 

odpłatności.  

Strony zdecydowały się ostatecznie na przekształcenie spółki osobowej w kapitałową i w 

stanie faktycznym wyraźnie wskazano, iż przekształcenie zostało zarejestrowane.  

Fragment uchwały „przeznaczając na ten cel za pośrednictwem funduszu rezerwowego” 

należy interpretować w taki sposób, że w tym fragmencie spółka faktycznie zobowiązała się do 

tego, że będzie ona zysk netto każdorazowo w wysokości co najmniej 15% przekazywać na 

fundusz rezerwowy celem wypłaty części wynagrodzenia Krzysztofowi Koniecznemu. Spółka w 

uchwale z dnia 13 maja 2005 r. zobowiązała się do tego, że jeśli w danym roku sprawozdawczym 

osiągnie zysk netto, to co najmniej jego 15% zostanie przeznaczone dla wypłatę wynagrodzenia 

Krzysztofa Koniecznego. Jednakże tylko wtedy gdy spóła taki zysk osiągnie. 

Odnosząc się do argumentów dotyczących słabej kondycji finansowej spółki, w tym 

konieczności zaspokajania wierzycieli, należało w pozwie wskazać, że Krzysztof Konieczny 

także pozostaje jednym z takich wierzycieli spółki i fakt, że dochodzi wierzytelności jako były 

wspólnik za umorzone dobrowolnie udziały nie może samo w sobie uzasadniać naruszenia przez 

niego art. 5 k.c.  

Roszczenie jakie winno być dochodzone w pozwie wynikało z tego, że skoro spółka 

osiągnęła zysk netto za rok 2013 w wysokości 40 000 zł, to 15% tej kwoty stanowi 6 000 zł, zaś 

skoro spółka osiągnęła zysk netto za rok 2015 w wysokości 300 000 zł , to 15% tej kwoty 

stanowi 45 000 zł i taka kwota wynagrodzenia jest uzasadniona – łącznie 51 000 zł. Można było 

także alternatywnie rozważyć powództwo o zapłatę kwoty 340.000 zł.  

W sprawie nie miał także zastosowania art.192 k.s.h. i nie można było przedstawiać 

argumentacji, iż powodowi nie należy się 15 % z kwoty 300.000 zł gdyż w roku 2014 spółka 

poniosła stratę w wysokości 300.000 zł . Przepis ten nie ma zastosowania do przedstawionego 

stanu faktycznego albowiem niepokryte straty to także roszczenie naszego potencjalnego 

powoda.Ponadto art.192 k.s.h. dotyczy wypłaty wypracowanego zysku czyli dywidendy za dany 

rok obrotowy a w przedstawionym stanie faktycznym chodziło o roszczenie o wynagrodzenie za 

umorzone udziały. 

Należało się także odnieść się do zarzutu przedawnienia. Bycie wspólnikiem w spółce 

kapitałowej nie może być traktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej. Można było 

przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 27 kwietnia 2011 r. V 
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CSK 211/11, Lex nr 1214616, a dotyczące tego, że sam fakt bycia wspólnikiem w spółce 

kapitałowej nie przesądza jeszcze o tym, że prowadzona jest działalność gospodarcza. Powód 

domagał się wypłaty wynagrodzenia za umorzenie jego udziałów jako wspólnika w spółce, w 

której przestał być już wspólnikiem . Z tego względu przyjąć należało nie 3-letni okres 

przedawnienia, lecz 10 letni (art. 118 k.c. przed nowelizacją). Zresztą nawet gdyby powód dalej 

był wspólnikiem w pozwanej spółce to również okres przedawnienia jego roszczeń nie wynosiłby 

trzy lata.  

Brak któregoś ze wskazanych elementów uzasadniających żądanie pozwu a 

podanych powyżej obniżał ocenę. 

 

Ocena wymogów formalnych pozwu umożliwiała otrzymanie dalszych 6 punktów. 

W stanie faktycznym będącym podstawą przedstawionego zadania pozew powinien być więc 

wniesiony do Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Poznaniu. Należało ponadto 

- powołać się na pełnomocnictwo, 

- wymienić w pozwie niezbędne załączniki, 

- załączyć odpis dla strony przeciwnej, 

- złożyć podpis, 

- uzasadnić właściwości sądu, 

- wskazać czy strony prowadziły mediacje. 

Na zakończenie należy podkreślić, iż wystawione oceny nie podlegają żadnej weryfikacji. 

Wszelkie odwołania od ocen wystawionych przez egzaminatorów nie mają oparcia w 

regulaminie.  

 

Kryteria oceny:  

0-12 pkt - prawidłowość sporządzenia pozwu 

0-12 pkt - uzasadnienie pozwu 

0-6 pkt - wymogi formalne 

 

Punktacja i ocena: 

  0 - 19 pkt.  - niedostateczna 

20 - 23 pkt.  - dostateczna 

24 - 27 pkt.  - dobra 

28 - 30 pkt.  - bardzo dobra 


