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Proszę sporządzić projekt umowy spółki jawnej w oparciu o informacje przedstawione  w 

podanym poniżej stanie faktycznym i powołać w umowie przewidziane w przepisach prawa: 

upadłościowego, restrukturyzacyjnego i kodeksu spółek handlowych zgody o ile takowe są 

wymagane.  

 

Spółkę zawiązuje trzech wspólników: 

1. Pierwszym wspólnikiem ma być Delta spółka z o.o. w stosunku do której otwarto 

18.10.2017 r postepowanie sanacyjne ustanawiając nadzorcą sądowym Mariusza Marchewkę. 

W postępowaniu sanacyjnym nie ustanowiono rady wierzycieli. W dniu 10.09.2017 r zmarł 

jedyny członek zarządu spółki Piotr Seler. W dniu 12.10.2017 r do zarządu spółki Delta sp. z 

o.o. zgromadzenie wspólników powołało Jana Kalafiora. Pomimo złożenia wniosku do 

rejestru do dnia zawarcia umowy spółki jawnej nie został on ujawniony. W KRS widnieje 

wpisany prokurent Dariusz Burak, który został ustanowiony przez zarząd prokurentem w 

dniu 18.010.2016 r i który twierdzi, że nikt mu prokury nie odwołał w związku z tym uważa, 

że to on powinien reprezentować wspólnika. Wspólnik ten zamierza wnieść wkład pieniężny 

w kwocie 5000 zł 

 

2. Drugim wspólnikiem ma być Gamma sp. z o.o. W dniu 30.09.2017 jeden z członków 

zarządu dwuosobowego złożył skutecznie rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu. 

Zgodnie z umową spółki zarząd składa się z od 1 do 3 członków. Aktualnie jednym 

członkiem zarządu jest Franciszek Pomidor. W KRS widnieje sposób reprezentacji spółki : 

spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu albo członek zarządu z prokurentem. 3. W 

spółce nie powołano prokurenta. Wspólnik ten zamierza wnieść wkład w postaci lokalu 

użytkowego położonego  w Katowicach przy ul Mariackiej nr 4, lokal 5 o wartości rynkowej 

200 000 zł. 

 

3. Trzecim wspólnikiem ma być Joanna Pomidor żona Franciszka Pomidora. Wspólniczka ta 

zamierza tytułem wkładu wnieść 5 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy 

przysługujących jej w spółce Gamma sp. z o.o. oraz zobowiązanie do świadczenia pracy jako 

kierownik punktu handlowego. Zgodnie z umową spółki Gamma sp. z o.o. do zbycia udziału 

wymagana jest zgoda spółki. W zakresie zasad wyrażenia zgody umowa spółki nie 

przewiduje odmiennej regulacji od przepisów dyspozytywnych KSH. 
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Wspólnicy zamierzają prowadzić działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego 

owocami, warzywami, opakowaniami plastikowymi, surowcami wtórnymi. Spółka będzie 

prowadziła działalność na terenie województwa Śląskiego.  

Mając na uwadze, że wobec jednego ze wspólników prowadzone jest postępowanie 

restrukturyzacyjne należy w umowie zminimalizować jego udział w stratach.  

Proszę prawidłowo określić w umowie wartość udziałów kapitałowych oraz sposób 

reprezentacji spółki jawnej.  

   

 

 

 


