
I.  
Umowy związane z założeniem firmy





3

1. Umowa spółki jawnej
Spółki prawa handlowego dzielą się na spółki osobowe oraz kapitałowe.
W przypadku spółek osobowych wspólnicy odpowiadają osobiście (majątkowo) za zo-

bowiązania spółki i osobiście prowadzą sprawy spółki. Do spółek tego typu należą: spółka 
jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna.

Natomiast spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, a za swoje zobowiązania 
odpowiadają własnym majątkiem, z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólników. 
Wspól nicy z re  gu ły odsunięci są od bezpośredniego prowadzenia spraw spółki, gdyż zaj-
muje się tym zarząd, oraz od bezpośredniej kontroli działalności spółki, którą sprawuje rada 
nadzorcza lub komisja rewizyjna. Organem reprezentującym wspólników jest zgromadzenie 
wspólników. Do spółek tego typu należy spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością.

Spółka jawna to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą 
i nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez 
ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie ze swymi wspólnikami oraz ze spółką. Umo-
wa spółki jawnej musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i musi zawierać 
poniższe elementy:
– firmę i jej siedzibę;
– określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartości;
– przedmiot działalności spółki;
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

1.1. Wzór umowy spółki jawnej

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ

zawarta w dniu ................................... w ......................................................, pomiędzy:
 data  miejscowość

1) ........................................., zamieszkałym w .................., ul. .........................................
         imię i nazwisko wspólnika     miasto  ulica nr domu i mieszkania

2) ........................................., zamieszkałym w .................., ul. ..........................................
 imię i nazwisko wspólnika     miasto  ulica nr domu i mieszkania

3) ........................................., zamieszkałym w .................., ul. ..........................................
 imię i nazwisko wspólnika     miasto  ulica nr domu i mieszkania

§ 1

Strony oświadczają, iż zawiązują Spółkę w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zarob-
kowego.

PL
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§ 2

Spółka będzie prowadzić przedsiębiorstwo pod nazwą ................................................. .
 nazwa

§ 3

Siedzibą Spółki jest ........................................................................................................ .
                                                                            adres

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1) Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2) Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3) Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) ............................................................................................ (................................ EKD);
 przedmiot działalności  nr EKD

2) ............................................................................................ (................................ EKD);
 przedmiot działalności  nr EKD

3) ............................................................................................ (................................ EKD).
 przedmiot działalności  nr EKD

§ 7

Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów:
1) ................................................. wnosi wkład pieniężny w wysokości .................... PLN
 imię i nazwisko wspólnika  wysokość wkładu

 (słownie: ...............................................................) oraz wkład niepieniężny w postaci
 wysokość wkładu słownie

 ........................................................................, o wartości ..................................... PLN
 postać wkładu niepieniężnego  wartość wkładu niepieniężnego

 (słownie: ........................................................................................................................);
 wartość wkładu niepieniężnego słownie

2) ................................................. wnosi wkład pieniężny w wysokości .................... PLN
 imię i nazwisko wspólnika  wysokość wkładu

 (słownie: .................................................................) oraz wkład niepieniężny w postaci
 wysokość wkładu słownie

 ........................................................................, o wartości ..................................... PLN
 postać wkładu niepieniężnego  wartość wkładu niepieniężnego

 (słownie: ........................................................................................................................);
 wartość wkładu niepieniężnego słownie
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3) ................................................. wnosi wkład pieniężny w wysokości .................... PLN
 imię i nazwisko wspólnika  wysokość wkładu

 (słownie: .................................................................) oraz wkład niepieniężny w postaci
 wysokość wkładu słownie

 ........................................................................, o wartości ..................................... PLN
 postać wkładu niepieniężnego  wartość wkładu niepieniężnego

 (słownie: ........................................................................................................................).
 wartość wkładu niepieniężnego słownie

§ 8

Wkłady wspólników nie podlegają oprocentowaniu.

§ 9

Uprawnionymi do reprezentacji Spółki są wszyscy Wspólnicy, przy czym składanie 
oświadczeń w imieniu Spółki wymaga współdziałania dwóch Wspólników lub jednego 
Wspólnika i prokurenta.

§ 10

Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są:

1) ........................................................................................................................................;
 imię i nazwisko wspólnika

2) ....................................................................................................................................... .
 imię i nazwisko wspólnika

§ 11

1) Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w sposób następujący:
 .............................................................................................. – ......................................;
 imię i nazwisko wspólnika  procent

 .............................................................................................. – ......................................;
 imię i nazwisko wspólnika  procent

 .............................................................................................. – .................................... .
 imię i nazwisko wspólnika  procent

2) W stratach uczestniczą w częściach równych wyłącznie:
 .............................................................................................. – ......................................;
 imię i nazwisko wspólnika  procent

 .............................................................................................. – .................................... .
 imię i nazwisko wspólnika  procent

§ 12

W przypadku śmierci jednego ze Wspólników, Spółka nie ulega rozwiązaniu. Na miejsce 
zmarłego Wspólnika wchodzą jego spadkobiercy.
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§ 13

W przypadku ogłoszenia upadłości Wspólnika lub wypowiedzenia umowy przez Wspól-
nika, Spółka nie ulega rozwiązaniu.

§ 14

W przypadku rozwiązania Spółki przeprowadza się jej likwidację na zasadach określonych 
w Kodeksie spółek handlowych.

§ 15

Rokiem obrachunkowym będzie rok kalendarzowy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
spółek handlowych o spółce jawnej.

§ 17

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego 
Wspólnika.

................................................. – ..................................
 imię i nazwisko wspólnika  podpis

................................................. – ..................................
 imię i nazwisko wspólnika  podpis

................................................. – ..................................
 imię i nazwisko wspólnika  podpis

1.2. Wzór umowy spółki jawnej

GENERAL PARTNERSHIP AGREEMENT

concluded on .............................. in .................................................., by and between:
 date       place

1) .................................................., residing in/at ........................, at ................................
           name and surname of partner    city    house and flat number

2) .................................................., residing in/at ........................, at ................................
           name and surname of partner    city    house and flat number

3  .................................................., residing in/at ......................., at ................................
           name and surname of partner    city    house and flat number

ENG
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§ 1

The Parties declare that they enter into the Partnership in order to run a business entity.

§ 2

The Partnership shall operate under the business name of .......................................... .
 name

§ 3

The registered address of the Partnership is: ............................................................... .
 address

§ 4

The Partnership is established for an unlimited period of time.

§ 5

1) The Partnership may operate in the territory of the Republic of Poland and abroad.
2) The Partnership may form branches and agencies in the territory of the Republic of 

Poland and abroad.
3) The Partnership may participate in domestic and foreign companies.

§ 6

The subject of the Partnership’s business activity is:
1) ................................... (................ EKD (European Classification of Business Activity));
    subject of activity EKD number

2) ................................... (................ EKD (European Classification of Business Activity));
    subject of activity EKD number

3) ................................... (................ EKD (European Classification of Business Activity)).
    subject of activity EKD number

§ 7

The Partners commit themselves to bring in the following capital contributions:
1) .................................................... brings in a financial contribution of PLN ..................
 name and surname of partner amount of contribution

 (say: .........................................) as well as a non-financial contribution in the form of
              amount of contribution in words

 ................................................................ to the value of PLN .......................................
             form of non-financial contribution     value of non-financial contribution

 (say: .........................................);
    value of non-financial contribution in words

2) .................................................... brings in a financial contribution of PLN ..................
             name and surname of partner amount of contribution

 (say: .........................................) as well as a non-financial contribution in the form of
              amount of contribution in words
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 ................................................................ to the value of PLN .......................................
  form of non-financial contribution    value of non-financial contribution

 (say: ......................................);
           value of non-financial contribution

3) .................................................... brings in a financial contribution of PLN ..................
             name and surname of partner amount of contribution

 (say: .........................................) as well as a non-financial contribution in the form of
              amount of contribution in words

 ................................................................ to the value of PLN .......................................
  form of non-financial contribution      value of non-financial contribution

 (say: ......................................);
     value of non-financial contribution in words 

§ 8

The Partners’ contributions are not subject to interest bearing.

§ 9

All Partners are entitled to represent the Partnership, but any declarations made on be-
half of the Partnership must be made jointly by two Partners or by a Partner and a proxy, 
for their validity.

§ 10

The following persons are entitled to carry out the Partnership’s business:
1) ........................................................................................................................................;

name and surname of partner

2) ....................................................................................................................................... .
name and surname of partner

§ 11

1) The Partners share the Partnership’s profits in the following way:
 .............................................................................................. – ......................................;
 name and surname of partner percentage

 .............................................................................................. – ......................................;
 name and surname of partner percentage

 .............................................................................................. – .................................... .
 name and surname of partner percentage

2) The only persons sharing the Partnership’s losses, in equal parts, are:
 ................................................................................................... – .................................;
 name and surname of partner percentage

 ................................................................................................... – ............................... .
 name and surname of partner percentage

§ 12

The Partnership shall not be dissolved in case of death of one of the Partners. The place 
of the dead Partner is to be taken over by his/her heirs.
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§ 13

In the case of a Partner announcing bankruptcy or terminating the general partnership 
agreement, the Partnership shall not be dissolved.

§ 14

In the case the Partnership is being dissolved, its liquidation shall be carried out against 
the rules determined in the Polish Commercial Companies Code.

§ 15

The fiscal year shall be the calendar year.

§ 16

For matters not provided for herein, the regulations of the Polish Commercial Companies 
Code with respect to the general partnership shall be applicable.

§ 17

All and any amendments hereof must be made in writing for their validity.

§ 18

The agreement has been made in three identical copies, one copy for each Partner.

................................................. – ..................................
          name and surname of partner  signature

................................................. – ..................................
          name and surname of partner  signature

................................................. – ..................................
          name and surname of partner  signature

1.3. Wzór umowy spółki jawnej

GESELLSCHAFTSVERTRAG DER OFFENEN  
HANDELSGESELLSCHAFT

abgeschlossen am ....................... in .......................................... zwischen:
 Datum         Ort

1) ................................................, wohnhaft in ......................, ...........................................
 Vorname und Nachname des Gesellschafters  Stadt  Straßen- und Wohnungsnummer

D
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2) ................................................, wohnhaft in ......................, ...........................................
 Vorname und Nachname des Gesellschafters  Stadt  Straßen- und Wohnungsnummer

3) ................................................, wohnhaft in ......................, ...........................................
 Vorname und Nachname des Gesellschafters  Stadt  Straßen- und Wohnungsnummer

§ 1

Die Parteien erklären, dass sie eine Gesellschaft gründen, um ein Erwerbsunternehmen 
zu führen.

§ 2

Die Gesellschaft wird das Unternehmen unter dem Namen ................................ führen.
 Name

§ 3

Der Sitz der Gesellschaft ist ........................................................................................... .
 Adresse

§ 4

Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit.

§ 5

1) Die Gesellschaft wirkt auf dem Gebiet der Republik Polen und im Ausland.
2) Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Vertretungen im Inland und Ausland gründen.
3) Die Gesellschaft kann an inländischen und ausländischen Gesellschaften beteiligt sein.

§ 6

Gegenstand der Tätigkeit der Gesellschaft ist:
1) ........................................................................................... (EKD-Nr. ...........................);
                          Gegenstand der Tätigkeit Gesellschaft EKD-Nr.

2) ........................................................................................... (EKD-Nr. ...........................);
                          Gegenstand der Tätigkeit Gesellschaft EKD-Nr.

3) ........................................................................................... (EKD-Nr. ...........................).
                          Gegenstand der Tätigkeit Gesellschaft EKD-Nr.

§ 7

Die Gesellschafter verpflichten sich, folgende Einlagen zu leisten:

1) .................................................. leistet eine Geldeinlage in Höhe von ................... PLN
    Vorname und Nachname des Gesellschafters  Höhe der Geldeinlage

 (in Worten: ............................................................) und eine Sacheinlage in Form von
                               Höhe der Geldeinlage in Worten

 ............................................................ mit einem Wert von ................................... PLN
     Form der Sacheinlage        Wert der Sacheinlage

 (in Worten: ............................................................);
             Wert der Sacheinlage in Worten
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2) .................................................. leistet eine Geldeinlage in Höhe von ................... PLN
    Vorname und Nachname des Gesellschafters  Höhe der Geldeinlage

 (in Worten: ............................................................) und eine Sacheinlage in Form von
                                 Höhe der Geldeinlage in Worten

 ............................................................ mit einem Wert von ................................... PLN
     Form der Sacheinlage        Wert der Sacheinlage

 (in Worten: ............................................................);
      Wert der Sacheinlage in Worten

3) .................................................. leistet eine Geldeinlage in Höhe von ................... PLN
    Vorname und Nachname des Gesellschafters  Höhe der Geldeinlage

 (in Worten: ............................................................) und eine Sacheinlage in Form von
                                Höhe der Geldeinlage in Worten

 ............................................................ mit einem Wert von ................................... PLN
     Form der Sacheinlage        Wert der Sacheinlage

 (in Worten: ............................................................).
  Wert der Sacheinlage in Worten

§ 8

Die Einlagen der Gesellschafter werden nicht verzinst.

§ 9

Alle Gesellschafter sind zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Die Abgabe von Er-
klärungen im Namen der Gesellschaft bedarf gemeinschaftlicher Handlung zweier Gesell-
schafter oder eines Gesellschafters und des Prokuristen.

§ 10

Zur Geschäftsführung der Gesellschaft sind befugt:
1) ........................................................................................................................................;

Vorname und Nachname des Gesellschafters

2) ....................................................................................................................................... .
Vorname und Nachname des Gesellschafters

§ 11

1) Die Gesellschafter sind am Gewinn der Gesellschaft folgendermaßen beteiligt:

 .............................................................................................. – ......................................;
 Vorname und Nachname des Gesellschafters Prozent

 .............................................................................................. – ......................................;
 Vorname und Nachname des Gesellschafters Prozent

 .............................................................................................. – .................................... .
 Vorname und Nachname des Gesellschafters Prozent
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2) An Verlusten beteiligen sich zu gleichen Teilen ausschließlich:

 .............................................................................................. – ......................................;
 Vorname und Nachname des Gesellschafters Prozent

 .............................................................................................. – .................................... .
 Vorname und Nachname des Gesellschafters Prozent

§ 12

Beim Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst. An Stelle des 
verstorbenen Gesellschafters treten seine Erben.

§ 13

Bei Insolvenzerklärung eines Gesellschafters oder bei Kündigung des Gesellschaftsver-
trags durch einen Gesellschafter wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.

§ 14

Bei der Auflösung der Gesellschaft wird ihre Abwicklung nach den Grundsätzen durch-
geführt, die im polnischen Handelsgesellschaftengesetzbuch festgelegt sind.

§ 15

Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 16

In den von diesem Vertrag nicht geregelten Angelegenheiten finden die Vorschriften des 
polnischen Handelsgesellschaftengesetzbuches Anwendung, die für die offene Handelsge-
sellschaft gelten.

§ 17

Sämtliche Änderungen bedürfen einer schriftlichen Form zur Vermeidung der Nichtig-
keit.

§ 18

Der Vertrag wurde in drei gleichen Exemplaren ausgefertigt, je eins für jeden Gesell-
schafter.

................................................. – ..................................
Vorname und Nachname des Gesellschafters   Unterschrift

................................................. – ..................................
Vorname und Nachname des Gesellschafters   Unterschrift

................................................. – ..................................
Vorname und Nachname des Gesellschafters   Unterschrift
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Na mocy umowy spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspól-

nego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez 
wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej może być zawarta w sposób dowolny. Forma 
pisemna umowy jest zastrzeżona tylko dla celów dowodowych, co oznacza, że w razie jej 
niezachowania sama umowa jest ważna, lecz w razie sporu nie będzie możliwe dowodzenie 
przed sądem faktu jej zawarcia za pomocą dowodu z zeznań świadków oraz z przesłuchania 
stron. Formę pisemną uznać trzeba więc za co najmniej zalecaną, tak ze względu na stosunki 
zewnętrzne, jak i wewnętrzne spółki.

Cel i rodzaj działalności strony umowy mogą określić dowolnie. Najważniejsze jest, by 
wspólny cel gospodarczy był zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego. Umowa 
spółki powinna określać istotne postanowienia dotyczące powołania spółki, jej celu gospo-
darczego, charakteru, czasu trwania, sposobu prowadzenia działalności, rodzaju, wysokości 
i zmiany wkładów, reprezentacji spółki, zasad udziału wspólników w zyskach i stratach, ter-
minu wypowiedzenia udziału, zasad rozliczeń po wystąpieniu ze spółki oraz jej rozwiązania.

Spółka cywilna opiera się na zasadzie niezmienności składu osobowego, gdyż u podstaw 
jej działania leżą wzajemne zaufanie wspólników i ścisłe ich współdziałanie. No wy wspólnik 
może przystąpić do spółki tylko w drodze zmiany umowy.

2.1. Wzór umowy spółki cywilnej

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ

zawarta w ........................................................ w dniu ........................................................
 miejscowość  data

1. Strony umowy
Stronami umowy są:

1.1.  ...................................................., zamieszkały w ........................................................,
 imię i nazwisko  miejsce zamieszkania

legitymujący się dowodem osobistym nr ....................................................................
 nr dokumentu tożsamości

wydanym przez ............................................................................................................
 organ wydający dokument tożsamości

1.2. ...................................................., zamieszkały w ........................................................,
 imię i nazwisko  miejsce zamieszkania

legitymujący się dowodem osobistym nr ....................................................................
 nr dokumentu tożsamości

wydanym przez ............................................................................................................
 organ wydający dokument tożsamości

zwani dalej Wspólnikami.

PL
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2. Zawiązanie Spółki

Wspólnicy niniejszym oświadczają, że zawiązują spółkę cywilną w celu prowadzenia po-
niższej działalności gospodarczej obejmującej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
– ............................................................................ (PKD ...........................................);

 nazwa działalności   nr PKD

– ............................................................................ (PKD ...........................................);
 nazwa działalności   nr PKD

– ............................................................................ (PKD ...........................................).
 nazwa działalności   nr PKD

3. Nazwa Spółki

Spółka działać będzie pod nazwą ................................................................................... .
 nazwa

4. Podstawy prawne działania
Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą na podstawie Kodeksu spółek hand lowych.

5. Siedziba Spółki

Siedziba Spółki mieści się: ............................................................................................ .
 adres

6. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

7. Wkłady Wspólników

Wspólnicy wnoszą do tworzonej Spółki następujące wkłady

7.1. ....................................................... – ............................................................................
 imię i nazwisko wspólnika  wysokość wkładu

7.2. ....................................................... – ............................................................................
 imię i nazwisko wspólnika  wysokość wkładu

8. Prowadzenie spraw Spółki i reprezentacja
Każdy Wspólnik, z zastrzeżeniem postanowień punktu 9, upoważniony jest do samo-
dzielnego prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania.

9. Czynności przekraczające zwykły zarząd

9.1. Zgody wszystkich Wspólników wymagają:
– zmiana przedmiotu działalności Spółki;
– zaciąganie wszelkich zobowiązań w wartości przekraczającej ........................... PLN

 wartość

lub z których może wyniknąć obowiązek świadczenia kwoty przekraczającej 
........................ PLN;

   kwota
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– zmiany umowy Spółki;
– udzielenie pełnomocnictwa do prowadzenia spraw Spółki.

9.2.  Wyrażenie zgody następuje przez złożenie podpisu Wspólników na stosownym do-
kumencie.

10. Udział w zyskach i stratach

Udziały Wspólników w zyskach i stratach Spółki wynoszą:

10.1 ........................................................ – .........................................................................
 imię i nazwisko wspólnika  procent

10.2. ...................................................... – ..........................................................................
 imię i nazwisko wspólnika  procent

11. Wypowiedzenie udziału

11.1.  Każdy Wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez podania powodu z zachowaniem 
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku obrachunkowego.

11.2.  Z ważnych powodów każdy Wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachow-
ania okresu wypowiedzenia.

11.3.  Ważnymi powodami, o których mowa w ust. 11.2., są:
– ciężka choroba Wspólnika;
– rażąca niegospodarność;
– prowadzenie działalności konkurencyjnej.

12. Rozliczenie

12.1.  W przypadku rozwiązania Spółki do wspólnego majątku wspólników stosuje się 
odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.

12.2.  Z majątku powstałego po spłaceniu zobowiązań Spółki w pierwszej kolejności zwra -
ca się Wspólnikom ich wkłady w wartości nominalnej. Pozostała nadwyżka majątku 
dzielona jest pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w zyskach 
i stratach Spółki.

13. Przepisy przejściowe i końcowe

13.1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodek-
su cywilnego lub Kodeksu spółek handlowych.

13.2.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.

13.3.  Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle niniejszej umowy poddają pod rozstrzygnięcie 
rzeczowo właściwego sądu powszechnego w .................................................... .

 siedziba sądu

................................................. – ..................................
 imię i nazwisko wspólnika  podpis

................................................. – ..................................
 imię i nazwisko wspólnika  podpis


