
I. KAZUS na kolokwium z zakresu prawa handlowego aplikacji radcowskiej                     

( 9.11.2018)  

     Proszę sporządzić projekt umowy spółki komandytowej z udziałem komplementariusza, 

spółki - „Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Poznaniu, a także 

komandytariuszy – Andrzeja Nowaka i Jana Kowalskiego oraz spółki - „Alfa spółka akcyjna” 

w Warszawie, która zawierać będzie – oprócz elementów niezbędnych (obligatoryjnych) – 

następujące postanowienia: 

1) przewidujące możliwość przeniesienia praw z tytułu członkostwa w spółce na inną 

osobę, 

2) dopuszczające wystąpienie ze spółki wspólnika w drodze jednostronnej czynności 

prawnej, przy czym jeżeli w spółce pozostawaliby nadal co najmniej 1 

komplementariusz i 1 komandytariusz, takie wystąpienie nie miałoby prowadzić do 

rozwiązania spółki, 

3) dotyczące udziału wspólników w zyskach i stratach, z tym że jeden z komandytariuszy 

Andrzej Nowak ma zostać zwolniony z udziału w stratach, 

4) umożliwiające uniknięcie procedury likwidacyjnej w spółce w przypadku ziszczenia 

się zdarzenia będącego podstawą rozwiązania spółki, 

5) umożliwiające dokonanie zmiany umowy spółki bez udziału wszystkich 

komandytariuszy, 

6) przewidujące, iż część wkładu jednego z komandytariuszy będzie polegała na 

wykonywaniu określonych usług na rzecz spółki, 

7) określające brzmienie używanego w obrocie skrótu firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLUCZ DO ROZWIĄZANIA ZADANIA: 

Ad. 1. Klauzula o możliwości przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika (art. 10 w 

zw. z art. 103 ksh ). 

Ad. 2. Wypowiedzenie umowy spółki (art. 61 w zw. z art. 103 ksh ) oraz klauzula 

kontynuacyjna (art. 64 w zw. z art. 103 ksh ). 

Ad. 3. Art. 123 ksh  i art. 51 w zw. z art. 103 ksh. 

Ad. 4. Art. 67 § 1 in fine w zw. z art. 103 ksh.. 

Ad. 5. Art. 9 w zw. z art. 103 ksh. 

Ad. 6. Wkład komandytariusza w postaci świadczenia usług jest możliwy tylko wówczas, gdy 

wartość innych wkładów jest nie mniejsza od sumy komandytowej (art. 107 § 2 ksh ). 

Ponadto wkład ten powinien być dokładnie opisany (art. 107 § 1 ksh ) i wyceniony (art. 105 

pkt 4 ksh ). 

Ad. 7. Art. 104 § 2 i 3 ksh. W świetle tych przepisów skrót firmy spółki winien mieć 

brzmienie - „Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.”. Orzecznictwo dopuszcza 

jednak możliwość zastosowania w skrócie firmy spółki komandytowej także dozwolonych 

skrótów firmy komplementariusza (co jednak, z uwagi na treść art. 104 § 3 ksh, zakazane jest 

przy zapisie umowy odnoszącym się do pełnego brzmienia firmy), tj. „Alfa spółka z o.o. 

sp.k.” lub „Alfa sp. z o.o. sp.k.” 

 

 

 

 

 

 

 


