
Zawarta w dniu   w pomiędzy

1 zamieszkałym

legitymującym się dowodem osobistym seria nr

2 zamieszkałym

legitymującym się dowodem osobistym seria nr

3 zamieszkałym

legitymującym się dowodem osobistym seria nr

1. Nazwa Spółki brzmi:

2. Spółka moŜe posługiwać się skróconym określeniem jej nazwy w brzmieniu

1. Siedziba Spółki znajduje się w 

2. Zmiana adresu Spółki w ramach jednej miejscowości nie wymaga zmiany umowy spółki.

2. Spółka na obszarze swojego działania moŜe prowadzić oddziały, zakłady, filie oraz przedsiębiorstwa.

Spółka zawarta jest na czas nieokreślony.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) wg PKD

2) wg PKD

3) wg PKD

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie kraju Rzeczypospolitej Polskiej, a takŜe poza jej 
granicami.

§ 5

§ 6

UMOWA SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Wspólnicy zawiązują spółkę prawa cywilnego, zwaną dalej „Spółką”, celem prowadzenia działalności 
gospodarczej.

§ 7



1. Wspólnicy zobowiązują się wnieść następujące wkłady:

a) Wspólnik wnosi

o łącznej wartości ,

b) Wspólnik wnosi

o łącznej wartości ,

c) Wspólnik wnosi

o łącznej wartości ,

2. Wspólnicy wnoszą do Spółki prawo bezpłatnego uŜywania następujących rzeczy:

a) Wspólnik -wnosi:

o łącznej wartości 

b) Wspólnik -wnosi:

o łącznej wartości 

c) Wspólnik -wnosi:

o łącznej wartości 

3. KaŜdy ze Wspólników zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz Spółki

1. Wspólnicy ustalają, iŜ udział kaŜdego Wspólnika w zyskach i stratach Spółki wynosi:

a) Wspólnik - %

b) Wspólnik - %

c) Wspólnik - %

2. W czasie trwania Spółki Wspólnik nie moŜe domagać się podziału wspólnego majątku Wspólników.

§ 9

1. Wspólnik nie moŜe rozporządzać udziałem (w całości lub części) we wspólnym majątku Wspólników 
ani udziałem (w całości lub części) w poszczególnych składnikach tego  majątku.

§ 10

§ 8



1. W wewnętrznych sprawach Spółki Wspólnicy zawsze decydują na zasadzie jednomyślnych uchwał.

4. Czynności rodzące zobowiązania w wysokości przekraczającej zł.(

) nie naleŜą do zakresu czynności zwykłego zarządu

2. W zakresie przekraczającym czynności zwykłego zarządu Spółkę reprezentują

Wspólnicy działający łącznie . 

1. KaŜdemu wspólnikowi przysługuje:

c) prawo Ŝądanie rozwiązania Spółki przez sąd z waŜnych powodów.

2.  Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

2. Wspólnikowi występującemu ze Spółki zwraca się w naturze rzeczy wniesione do uŜywania, wypłaca się 
wartość jego wkładu oznaczoną w umowie Spółki oraz wartość majątku wspólnego pozostałego po 
odliczeniu wartości wkładów pozostałych Wspólników, odpowiadającą stosunkowi, w którym występujący 
Wspólnik uczestniczył w zyskach Spółki. Nie zwraca się natomiast wartości wkładu polegającego na 
osobistym świadczeniu usług na rzecz spółki.

§ 14

1. Spółka prowadzi rachunkowość podatkową zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób dokładnie 
odzwierciedlający jej zyski i straty.

§ 15

§ 13

a) prawo wystąpienia ze Spółki przez wypowiedzenie udziału w Spółce dokonane na trzy miesiące przed 
końcem roku obrachunkowego;

b)  prawo wystąpienia ze Spółki z waŜnych powodów przez wypowiedzenie udziału w Spółce ze 
skutkiem natychmiastowym;

3. W zakresie przekraczającym czynności zwykłego zarządu Wspólnicy – wykonując swe prawo, określone 
w ust.1 – działają na podstawie uchwały.

5. KaŜdy Wspólnik moŜe, bez uprzedniej uchwały Wspólników, wykonywać czynność nagłą, której 
zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na niepotrzebne straty.

1. Za zobowiązania Spółki wobec osób trzecich odpowiadają Wspólnicy solidarnie całym majątkiem 
Spółki.
2. W stosunkach wewnętrznych pomiędzy Wspólnikami spłacone przez nich długi Spółki rozlicza się w 
stosunku określonym w § 8 ust.2.

§ 11

2. KaŜdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie 
nieprzekraczającym czynności zwykłego zarządu.

§ 12

1. KaŜdy Wspólnik reprezentuje Spółkę jednoosobowo oraz moŜe skutecznie zaciągać w imieniu Spółki 
zobowiązania w zakresie nie przekraczającym czynności zwykłego zarządu.



1. Spółka ulega rozwiązaniu w razie:

a)  pozostania w niej tylko jednego Wspólnika wskutek wystąpienie lub śmierci pozostałych;

b)  podjęcia jednomyślnej uchwały o jej rozwiązaniu;

c) wydania prawomocnego wyroku sądowego orzekającego jej rozwiązanie.

Koszty niniejszej umowy ponoszą Wspólnicy: 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

właściwego rzeczowo sądu w 

Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach po dla kaŜdego ze 

wspólników.

Podpisy wspólników:

I II III

§ 16

§ 17

§ 18

Wszystkie spory związane z waŜnością, interpretacją i wykonywaniem niniejszej umowy, dla których nie 
uda się wypracować rozwiązania polubownego, strony oddają pod rozstrzygnięcie 

2. W razie rozwiązania Spółki nastąpi jej likwidacja, którą przeprowadzą łącznie wszyscy Wspólnicy. Z 
majątku pozostałego po zapłaceniu długów Spółki zwraca się Wspólnikom ich wkład. Pozostałą nadwyŜkę 
wspólnego majątku dzieli się między Wspólników proporcjonalnie do wysokości udziałów w zyskach.

§ 19

Wszelkie zmiany umowy powinny być, pod rygorem niewaŜności, sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu.

§ 20


