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WITAM WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW.

Ostatnio na Blogu napisałem kilka artykułów na temat spółki cywilnej.
Na podsumowanie tej partii materiału postanowiłem udostępnić wzór umowy spółki
z krótkim omówieniem.
Oczywiście ten wzór jest tylko „zaczynem” do stworzenia spółki albowiem
wiele postanowień uzależnionych jest od oczekiwać, celów i założeń osób
planujących wspólny biznes.
Mam jednak nadzieję, iż ten wzór będzie pomocny w rozpoczęciu przygody z
własną działalnością.

pozdrawiam
Ryszard Stolarz
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UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ
Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. Jednakże w przypadku, gdy jako wkład
ma być wniesiona nieruchomość, konieczne będzie zachowanie formy aktu notarialnego.
zawarta w …............................w dniu …...........................
pomiędzy

1. ….......................... (imię i nazwisko), zam. …................, legitymującym się

dowodem osobistym nr ….............., PESEL: ….................., NIP:............................,
REGON …...............................

2. ….......................... (imię i nazwisko), zam. …................, legitymującym się

dowodem osobistym nr ….............., PESEL: ….................., NIP:............................,
REGON …...............................

3. ….......................... (imię i nazwisko), zam. …................, legitymującym się

dowodem osobistym nr ….............., PESEL: ….................., NIP:............................,
REGON …...............................

zwanymi dalej „Wspólnikami”
Wspólnikami mogą być nie tylko osoby fizyczne ale również osoby prawne, a także
spółki osobowe, jak np. spółka jawna czy spółka komandytowa.
§1
Przedmiot umowy
Wspólnicy zgodnie oświadczają, iż zawiązują spółkę cywilną zwaną w dalszej części
umowy „Spółką” w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
§2
Cel spółki i nazwa

1. Spółka będzie prowadzić działalność pod nazwą ............................................
2. Spółka może używać nazwy skróconej …..............................
Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą więc nie działa pod firmą a pod nazwą. Nazwa
podobnie jak firma pełni funkcję indywidualizującą i odróżniającą dany twór od innych.
Wspólnicy mogą działać pod dowolną nazwą, która ich identyfikuje (np. wskazywać
nazwę fantazyjną + imiona i nazwiska wspólników z dodatkiem „s.c.”).
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3. Spółka będzie prowadzić następującą działalność gospodarczą:
a)
b)
c)
Spółki cywilne nie podlegają wpisom do ewidencji działalności ani KRS nie mniej jednak z
uwagi obowiązki wynikające z rejestracji REGON czy NIP, działalność najlepiej wpisać
zgodnie z PKD czyli zgodnie z tym co każdy przedsiębiorca wpisze w swoim wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.
§3
Siedziba spółki
Spółka będzie miała siedzibę w _______________, ul. ________________.
§4
Czas obowiązywania umowy
Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony. (oznaczony … lat/ do dnia ….)
Umowa spółki może być zawarta na czas nieoznaczony lub oznaczony (np. rok, dwa
lata, do dnia …. lub na okres realizacji inwestycji).
§5
Wkłady
1. Wspólnicy zobowiązują się wnieść do Spółki następujące wkłady:
a) Wspólnik ….................... wnosi wkład gotówkowy w wysokości.......................... zł
(słownie: słownie.....................................),
b) Wspólnik …................................ wnosi: wkład polegający na świadczeniu na rzecz
Spółki usług przewozowych w wymiarze …....................godzin miesięcznie,
c) Wspólnik …................... wnosi: wkład w postaci maszyn urządzeń wymienionych w
załączniku nr 1 do nin. umowy o wartości...................zł (słownie: …........................) do
używania przez Spółkę,
Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo
na świadczeniu usług. Wniesienie do spółki oznacza wniesienie do majątku wspólnego
wspólników. Wniesienie wkładu powoduje więc objęcie go wspólnością łączną, której
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podmiotami są wszyscy wspólnicy. Wartość wkładów poszczególnych wspólników może
zostać określona w umowie spółki. W braku takiego określenia, jak również w razie
wątpliwości, obowiązuje ustawowe domniemanie, że wkłady wspólników mają
jednakową wartość.

§6
Udział w zyskach i stratach
1. Udział Wspólników w zyskach jest następujący:
a) Wspólnik …................... . - …...... % (słownie: …........ %),
b) Wspólnik …................... . - …...... % (słownie: …........ %),
c) Wspólnik …................... . - …...... % (słownie: …........ %),
2. Udział Wspólników w stratach jest następujący:
a) Wspólnik …................... . - …...... % (słownie: …........ %),
b) Wspólnik …................... . - …...... % (słownie: …........ %)
c) Wspólnik …...................... zostaje zwolniony od udziału w stratach.
Udział w zyskach co do zasady w spółce cywilnej jest równy dla wszystkich wspólników,
niezależnie od wartości wniesionych przez nich wkładów a nawet niezależnie od tego,
czy dany wspólnik w ogóle wniósł jakikolwiek wkład do spółki.
W umowie spółki można jednak odmiennie ukształtować udział w zyskach
poszczególnych wspólników. Nie ma tu jednak całkowitej dowolności. Żaden wspólnik nie
może być bowiem wyłączony od udziału w zysku.
Jeśli natomiast chodzi o udziału w stratach to jest on taki jak wysokości udziału danego
wspólnika w zyskach. Jeżeli zatem nie zmodyfikowano zasady równego udziału w
zyskach to również wszyscy wspólnicy ponoszą równy udział w stratach. Jeżeli natomiast
w umowie spółki ukształtowano udział w zyskach odmiennie, to wspólnicy partycypują w
stratach w tym samym stopniu.
Podobnie jednak jak przy zyskach, umowa pomiędzy wspólnikami może ukształtować
inaczej udział w stratach przez poszczególnych wspólników.
Umowa spółki może też przewidywać, że dany wspólnik zostaje wyłączony całkowicie od
udziału w stratach.
Najprostsze brzmienie tego paragrafu może być zatem takie „udział wspólników w
zyskach i stratach jest równy”

§7
Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja
1. Każdy Wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw Spółki.
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2. Każdy Wspólnik może bez uprzedniej uchwały Wspólników prowadzić sprawy, które nie
przekraczają zakresu zwykłych czynności zarządu Spółki, jednakże jeżeli przed
zakończeniem sprawy choćby jeden ze Wspólników sprzeciwił się jej prowadzeniu,
konieczna jest uchwała Wspólników.
3. Sprawami nieprzekraczającymi zakresu zwykłych czynności zarządu Spółki są wydatki i
zobowiązania zaciągane do kwoty …...................zł.
4. Każdy Wspólnik może bez uprzedniej uchwały Wspólników wykonać czynność nagłą,
której nieprzeprowadzenie mogłoby narazić Spółkę na straty.
Każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw
spółki. Oznacza to , że każdy może i powinien podejmować wszelkie decyzje poczynając
od gospodarczych , przez organizacyjne i finansowe aż po personalne.
Wspólnicy mogą w umowie spółki inaczej określić zasady prowadzenia spraw spółki
przez wspólników. Mogą np. powierzyć prowadzenie spraw tylko niektórym wspólnikom,
a nawet jednemu z nich.
Każdy wspólnik może samodzielnie, bez uchwały wspólników, prowadzić sprawy
nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Każdy z pozostałych wspólników
może wówczas sprzeciwić się jej prowadzeniu. W razie sprzeciwu wymagana będzie
uchwała wspólników .
prowadzenie spraw to dokonywanie czynności w stosunkach wewnętrznych spółki, czyli
między wspólnikami. Nie należy mylić prowadzenia spraw spółki z reprezentacją spółki.
§7
Każdy Wspólnik uprawniony jest do reprezentowania Spółki w takich granicach, w jakich
uprawniony jest do prowadzenia jej spraw
Reprezentowanie spółki w odróżnieniu od prowadzenia jej spraw – oznacza czynności
dokonywane w stosunkach zewnętrznych czyli wobec osób trzecich.
Tutaj również zasadą jest, że każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki.
Umową lub uchwałą można wyłączyć niektórych wspólników od reprezentowania spółki i
powierzyć reprezentację niektórym lub jednemu wspólnikowi. Prawo reprezentowania
spółki może zostać również powierzone osobie trzeciej na podstawie pełnomocnictwa.
§8
Podejmowanie uchwał
Uchwały w Spółce zapadają w sposób jednomyślny przy udziale wszystkich wspólników
uprawnionych do prowadzenia praw spółki i zostają zaprotokołowane pisemnie.
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Przepisy nie regulują trybu podejmowania uchwał w spółce cywilnej. Należy jednak
przyjąć, że uchwały powinny być podejmowane jednomyślnie i to przy udziale wszystkich
wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw spółki. Są oczywiście również inne
teorie w tym temacie ale myślę, że bezpiecznie będzie przyjąć opisaną wyżej. Jeśli
chodzi o uchwały to ich forma może być dowolna. Nie ma więc obowiązku, aby uchwały
podejmować w formie pisemnej jednakże, ze względów organizacyjnych i dowodowych
doradzam zawsze stosowanie tej właśnie formy.

§9
Współwłasność łączna
1. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku Wspólników ani
udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.
2. W czasie trwania Spółki Wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku
Wspólników.
§ 10
Odpowiedzialność
1. Za zobowiązania spółki Wspólnicy odpowiadają solidarnie.
2. Odpowiedzialność osobista wspólnika trwa, mimo wystąpienia wspólnika ze
§9 i 10 mówi o kwestiach wynikających z mocy prawa i nie podlegające modyfikacji. Jeśli
by nie było takich zapisów w umowie to i tak obowiązują te zasady. Ja jednak proponuję
taki zapis o charakterze informacyjnym zamieścić.
§ 11
Wypowiedzenie udziału w spółce
1. Wspólnik ma prawo wypowiedzenia udziału w spółce na trzy miesiące przed końcem
roku obrachunkowego.
2. Z ważnych powodów każdemu Wspólnikowi przysługuje prawo wystąpienia ze spółki w
trybie natychmiastowym.
3. Za ważny powód uprawniający do wypowiedzenia udziału w trybie natychmiastowym
strony uznają m.in. następujące sytuacje:
_______________________________________________
Ważny powód to pojęcie niedookreślone, w celu uniknięcia problemów interpretacyjnych
proponuję zamieszczenie katalogu otwartego tych sytuacji.
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§ 12
Rozliczenia z występującym wspólnikiem
1. Wspólnikowi, który występuje ze Spółki, wypłaca się w wartość jego wkładu określoną w
niniejszej Umowie oraz zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do Spółki do używania.
2. Wspólnikowi, który występuje ze Spółki, wypłaca się część wartości wspólnego majątku
pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich Wspólników, przy czym część ta
ma odpowiadać stosunkowi, w którym występujący Wspólnik uczestniczył w zyskach.
W przypadku gdy do spółki została wniesiona jako wkład nieruchomość, to - mimo że
oświadczenia wspólnika spółki cywilnej o wypowiedzeniu udziału nie wymaga formy
szczególnej ani pod rygorem nieważności, ani dla wywołania skutku jakim jest zwrot
rzeczy, jednak dla zapewnienia możliwości wpisu w księdze wieczystej zmiany
właściciela nieruchomości wynikłej z tego oświadczenia niezbędne jest, zachowanie dla
niego formy pisemnej z notarialnym poświadczeniem podpisu
§ 13
Rozwiązanie spółki
1. Rozwiązanie spółki następuje w następujących przypadkach:
a) jeśli pozostanie w niej tylko jeden wspólnik, wskutek ustąpienia lub wykluczenia innych,
b) na skutek jednomyślnej uchwały wspólników,
c) na skutek wyroku sądowego orzekającego jej rozwiązanie.
2. Wspólnik z ważnych powodów może żądać rozwiązania umowy Spółki przez sąd.
§ 14
Śmierć wspólnika
1. W przypadku śmierci Wspólnika, spadkobiercy zmarłego wspólnika wchodzą do spółki
na jego miejsce.
2. Spadkobiercy zmarłego Wspólnika powinni wskazać Spółce jedną osobę, która będzie
wykonywała ich prawa.
3. Do czasu wskazania przez Spadkobierców Wspólnika osoby, która będzie wykonywała
ich prawa, pozostali Wspólnicy są uprawnieni do podejmowania wszelkich czynności w
zakresie prowadzenia spraw spółki.
Powyższy zapis nie jest obowiązkowy. W umowie spółki można bowiem zastrzec, że
spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni
wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Do tego czasu
pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia
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spraw spółki.
§ 15
Zakaz konkurencji
Strony postanawiają, iż Wspólnik nie może, bez pisemnej zgody drugiego Wspólnika,
zajmować się interesami konkurencyjnym w stosunku do zakresu działalności Spółki, w
szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej na terenie Polski, jak i poza jej
granicami w jakimkolwiek charakterze.
Przepisy regulujące spółkę cywilną nie zawierają zapisów o zakazie konkurencji
analogicznych jak w przypadku spółek handlowych. Nie mniej jednak z uwagi na
swobodę zawierania umów i ze względów praktycznych warto taki zapis wprowadzić. Nie
musi on być tak restrykcyjny jak proponowany we wzorze. Może dotyczyć np.
wyłącznie udziału w charakterze wspólnika albo konkretnego członka organu lub też
przewidywać procentowy udział aktualizujący ww. zakaz.
§ 16
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.
§ 17
Właściwość sądu
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
§ 18
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 19
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Wspólnicy:
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