UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ

Dnia .............

........................... pomiędzy:

........ w ...............

1. ......................................................... zamieszkałym/-ą w ..................................................
przy ul. .........................................................................................
2. ......................................................... zamieszkałym/-ą w .................................................
przy ul. .........................................................................................
3. ......................................................... zamieszkałym/-ą w ..................................................
przy ul. .........................................................................................
została umowa o następującej treści:
§1
Wspólnicy zgodnie oświadczają, że we wspólnym celu gospodarczym, o którym mowa w §2
niniejszej umowy, zawiązują spółkę cywilną stosownie do postanowień art. 860 - 875
Kodeksu Cywilnego.
§2
Spółka ma na celu prowadzenie ......................................... w ...........................................
przy ul. .............................................
§3
Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§4
Wspólnicy wnoszą do spółki następujące wkłady:
1. ............................................................ (imię i nazwisko) .......................................... (np.
własność nieruchomości, maszyny, osobistą pracę itp.) oraz kwotę w gotówce
.......................... zł. (słownie ...................................... zł.) Łączny jego wkład strony
oceniają zgodnie na kwotę .......................... zł. (słownie ............................................... zł.)
2. .....................................................................................
.....................................................................................
3. .....................................................................................
.....................................................................................

Zgodnie z powyższym udział

1.) .............................. (imię i nazwisko) wynosi .............. %
2.) .............................. (imię i nazwisko) wynosi .............. %
3.) .............................. (imię i nazwisko) wynosi .............. %
§5
Prowadzenie spraw spółki wspólnicy wykonywać będą łącznie w taki sposób, iż wiązać ich
będą oświadczenia złożone osobom trzecim w obecności wszystkich wspólników razem.
Każdy z nich jest jednak uprawniony do przyjmowania oświadczeń woli pochodzących od
osób trzecich. Każdy wspólnik jest także uprawniony i zobowiązany do samodzielnego
prowadzenia spraw nie przekraczających zakresu zwykłych czynności spółki. Jeśli jednak
któryś ze wspólników sprzeciwi się prowadzeniu danej sprawy, potrzebna jest uchwała
wspólników.
Zobowiązania majątkowe przewyższające kwotę odpowiadającą pięciokrotnej średniej płacy
w pięciu działach gospodarki narodowej (liczonej wraz z wypłatami z zysku) nie należą do
zakresu zwykłych czynności spółki.
§6
Decyzje wspólników zapadają w formie uchwał podejmowanych jednomyślnie, ponieważ
inaczej nie wiążą wspólnika nie głosującego lub głosującego przeciwko uchwale ani w
stosunkach zewnętrznych ani wewnętrznych spółki do osób trzecich.
§7
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z rokiem
kalendarzowym 200 ......
§8
Pan/-i .............................................. będzie zobowiązany/-a do nadzoru prowadzonej przez
fachowców księgowości i rachunkowości spółki oraz do przedkładania wspólnikom bilansu.
§9
Za zobowiązania spółki wobec osób trzecich wspólnicy odpowiadają całym majątkiem
spółki, a jeśli ten okaże się niewystarczający, każdy ze wspólników odpowiadać będzie
ponadto osobiście proporcjonalnie do wniesionych udziałów.

§ 10
W zyskach i stratach spółki wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
§ 11
Zysk wspólnicy będą dzielić na podstawie jednomyślnej uchwały, pod warunkiem jednak, że
zysk do podziału będzie przeznaczony jako zysk netto po odliczeniu ............ %, które będą
przeznaczone na kapitał obrotowy.
§ 12
Rozporządzanie przez wspólnika udziałem tak w części, jak i w całości - bez zgody
pozostałych wspólników jest w stosunkach między nimi jak i do spółki prawie bezskuteczne.
Zastrzeżenie to dotyczy również zbycia praw wchodzących w skład wspólnego majątku
wspólników.
§ 13
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki wymaga zgody pozostałych wspólników i
dokonania zmiany umowy spółki na piśmie.
§ 14
Każdy ze wspólników może wystąpić ze spółki poprzez wypowiedzenie swojego udziału na
trzy miesiące przed końcem roku kalendarzowego. Z ważnych powodów wypowiedzenie
udziału może nastąpić bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 15
Rozwiązanie spółki następuje wskutek:
1. podjęcia jednomyślnej uchwały w sprawie rozwiązania spółki
2. wypowiedzenia jednego ze wspólników
3. orzeczenia sądowego
4. innych przyczyn przewidzianych w niniejszej umowie.
§ 16
W przypadku rozwiązania spółki nastąpi jej likwidacja, którą przeprowadzą wspólnicy
łącznie, chyba że rozwiązanie spółki nastąpiło przez wypowiedzenie umowy spółki. Nie
mogą być likwidatorami spadkobiercy zmarłego wspólnika. Po zaspokojeniu zobowiązań

spółki wspólnicy (likwidatorzy) rozdzielają między siebie spieniężony majątek spółki, z tym
że w pierwszej kolejności zwraca się wspólnikom ich wkłady, a pozostałą część wspólnego
majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach
spółki.
§ 17
Od chwili rozwiązania spółki do wspólnego majątku wspólników mają zastosowanie
odpowiednie przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 199-205 Kodeksu
Cywilnego).
§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, a szczególnie art. 860 - 875.
§ 19
Wszelkie zmiany, uzupełnienia, jak również wypowiedzenie niniejszej umowy winny być
dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 20
Koszty związane ze sporządzeniem niniejszej umowy ponosi spółka.
§ 21
Spory, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez przedmiotowo
właściwy sąd.

Własnoręczne podpisy stron
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................

