
 

Zasady punktacji  
KOLOKWIUM PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE  

w dniu 17 listopada 2017r. 
 

………………..    APL-KT- 
/imię i nazwisko aplikanta nr AP/ 

Element projektu podlegające ocenie Podstawa prawna 
Punkty maksymalnie 

do osiągniecia 

Punkty przyznane 

1 sprawdzający 

Punkty 

przyznane 

2 sprawdzający 

Gamma sp. o.o. ma być  reprezentowana przez 

pełnomocnika Krzysztofa Kalafiora ponieważ jednym ze 

wspólników spółki komandytowej ma być członek zarządu 

Gamma sp. o.o. 

 

ART. 210 § 1 KSH 3   

Aplikant powinien powołać się na uchwałę wspólników 

Gamma sp. z o.o. zezwalającą na zbycie nieruchomości 

stanowiącej przedmiot wkładu do spółki komandytowej  

Art. 228 pkt. 4 KSH  3   

Stroną umowy ma być „ALFA spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w restrukturyzacji  

art. 66 ust. 1 i 2 PR 

 

2   

„ALFA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
restrukturyzacji ma być reprezentowana przez Cezarego 
Cebulę albowiem dłużnik nie został pozbawiony zarządu 
własnego skoro ustanowiono nadzorcę sądowego art. 39 i 
art. 239 PR 

 

art. 39 PR i art. 239 PR 2   

Ponieważ przystąpienie do Spółki komandytowej 

przekracza czynności zwykłego zarządu, to należy powołać 

zgodę nadzorcy sądowego Barbary Burak na zawarcie 

umowy spółki komandytowej za odpowiedź prawidłową 

należy także  dopuścić powołanie zgody sędziego-

komisarza na przystąpienie do spółki komandytowej 

zamiast zgody nadzorcy sądowego 

art. 39 ust. 1 PR, 2   

Aplikant powinien określić sumę komandytową dla „ALFA 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji 

na kwotę 10.000 zł lub kwotę niższą 

Art.112 § 1 KSH 2   

Aplikant powinien wyłączyć „ALFA spółka z ograniczoną art. 123 § 3 KSH oraz 
art. 51 § 3 KSH w zw. z 
art. 89 KSH 

2   



 

Element projektu podlegające ocenie Podstawa prawna 
Punkty maksymalnie 

do osiągniecia 

Punkty przyznane 

1 sprawdzający 

Punkty 

przyznane 

2 sprawdzający 

odpowiedzialnością w restrukturyzacji od udziału w 

stratach spółki komandytowej 

 

Aplikant powinien zdecydować o wniesieniu wkładu przez 

Piotra Pietruszkę w postaci prawa własności samochodu 

oraz zobowiązania do świadczenia usług zarządzania 

nieruchomościami, albowiem wyłączone jest wniesienie 

tytułem wkładu udziałów w spółce z o.o. , która ma być 

komplementariuszem 

art. 107 § 3 KSH 4   

Prawidłowe oznaczenie  firmy  art. 104 KSH 3   

Suma komandytowa określona dla Piotra Pietruszki nie 

może być kwotą  powyżej wartości 30.000 zł 

 

Art. 107 § 2 KSH 

 

2   

Prawidłowe określenie w umowie spółki wkładów każdego 

ze wspólników, należy podać wartość wkładu  wnoszonego 

przez każdego ze wspólników. 

 Art. 105 pkt. 4 KSH 2   

Należy podać, że dla umowy spółki komandytowej 

wymagana jest forma aktu notarialnego  

Art.  106 KSH 1   

Zachowanie podziału na jednostki redakcyjne 

Inne uwagi (język prawniczy, styl, staranność pracy): 

 2   

  SUMA   

W przypadku niezamieszczenia w projekcie umowy wszystkich elementów koniecznych umowy spółki komandytowej  określonych w art. 105 ksh  tj. Firmy, 
siedziby, określenia wkładów każdego ze wspólników, przedmiotu działalności Aplikant  otrzymuje 0 punktów za całość zadania a cząstkowych punktów 
nie przyznaje się 

 

              LICZBA PUNKTÓW        …………………… 

Podpisy:  1. ……………………………………………………………………….. 

                 2. ………………………………………………………



 

 


