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1.

Spółka jawna

1. Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnejc
zawarta w Katowicach w dniu 6.3.2020 r.
pomiędzy:
1) Tomaszem Jeziornym, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Szpitalnej 36/42,
legitymującym się dowodem osobistym Nr AKG 215653, PESEL 68092308236,
2) Marcinem Pilchem, zamieszkałym w Katowicach, przy ul. Wincentego
Pstrowskiego 23/5, legitymującym się dowodem osobistym Nr AKM 057451,
PESEL 70110710438,
3) Anną Wilczakiewicz, zamieszkałą w Zabrzu, przy ul. Błękitnej 22a, legitymującą
się dowodem osobistym Nr AGK 542423, PESEL 71021404824,
4) Barbarą Krajewską, zamieszkałą w Katowicach, przy ul. Konstytucji 3 Maja 27/42,
legitymującą się dowodem osobistym Nr ALL 552451, PESEL 70040110284,
5) Arnoldem Michalakiem, zamieszkałym w Chorzowie, przy ul. Sienkiewicza 22/41,
legitymującym się dowodem osobistym Nr ASN 732615, PESEL 72111102478,
o treści następującejb:

§1

Strony zawiązują, dla wspólnego prowadzenia przedsiębiorstwa, spółkę jawnąa, d,
zwaną dalej „Spółką”.
§2
Spółka będzie działać pod firmą: Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych Jeziorny, Pilch i inni spółka jawna.
§3
Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
§4
Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług informatycznych i internetowych, co w nomenklaturze Polskiej Klasyfikacji Działalności odpowiada kodom:
1) działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
2) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,
3) działalność związana z zarządzeniem urządzeniami informatycznymi – PKD
62.03.Z, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z,
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4) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
5) działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z.
§5
Wspólnicy wnoszą następujące wkłady do Spółki:
1) Tomasz Jeziorny – zobowiązanie do wykonywania pracy objętej przedmiotem
działalności Spółki, o wartości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
komputer marki OPTIMUS numer seryjny 0978462 o wartości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), drukarkę Hewlett-Packard numer seryjny 392831
o wartości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz 5000 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych) w gotówce. Łączna wartość wniesionych przez niego wkładów
wynosi 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych),
2) Marcin Pilch – zobowiązanie do wykonywania pracy objętej przedmiotem działalności Spółki, o wartości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), komputer marki OPTIMUS numer seryjny 0678368 o wartości 5000 zł (słownie:
pięć tysięcy złotych), drukarkę Hewlett-Packard numer seryjny 332238 o wartości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz 5000 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych) w gotówce. Łączna wartość wniesionych przez niego wkładów wynosi
22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych),
3) Anna Wilczakiewicz – zobowiązanie do wykonywania pracy objętej przedmiotem działalności Spółki, o wartości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
komputer marki OPTIMUS numer seryjny 0958463 o wartości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), drukarkę Hewlett-Packard numer seryjny 396811
o wartości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz 5000 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych) w gotówce. Łączna wartość wniesionych przez nią wkładów
wynosi 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych),
4) Barbara Krajewska – zobowiązanie do wykonywania pracy objętej przedmiotem działalności Spółki, o wartości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
komputer marki OPTIMUS numer seryjny 0589464 o wartości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), drukarkę Hewlett-Packard numer seryjny 362236
o wartości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz 5000 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych) w gotówce. Łączna wartość wniesionych przez nią wkładów
wynosi 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych),
5) Arnold Michalak – zobowiązanie do wykonywania pracy objętej przedmiotem
działalności Spółki, o wartości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
komputer marki OPTIMUS numer seryjny 0278668 o wartości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), drukarkę Hewlett-Packard numer seryjny 332732
o wartości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz 5000 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych) w gotówce. Łączna wartość wniesionych przez niego wkładów
wynosi 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
§6
Udział kapitałowy każdego ze wspólników wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych).
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§7
1. W sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch wspólników.
2. Sprzeciw wobec przeprowadzenia sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych
czynności Spółki jest skuteczny, jeżeli zgłosiło go co najmniej dwóch wspólników.
3. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, jak również
w sytuacji określonej w ust. 2, powzięcie uchwały następuje, jeżeli wszyscy wspólnicy zostali zawiadomieni o zamiarze jej powzięcia, a wypowiedziało się za nią co
najmniej czterech wspólników.
§8
Sprawami przekraczającymi zakres zwykłych czynności Spółki są w szczególności:
1) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
2) udzielenie lub zaciągnięcie pożyczki, kredytu albo poręczenia.
§9
Wspólnik może reprezentować Spółkę tylko z innym wspólnikiem.
§ 10
Wspólnikom nie przysługuje prawo żądania corocznie wypłaty odsetek od ich
udziałów kapitałowych.
§ 11
Zysk wyłączony jest od podziału pomiędzy wspólników w wysokości 50% za każdy z pierwszych dwóch lat obrotowych, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.
§ 12
Wspólnicy mogą uchwalać wypłatę zaliczek na poczet przewidywanego udziału
w zysku.
§ 13
Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę za zgodą wszystkich pozostałych wspólników.
§ 14
W razie śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika albo wypowiedzenia umowy
Spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, Spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami.
§ 15
Niniejszą umowę zawarto w ośmiu egzemplarzach, po jednym dla każdego ze
wspólników oraz trzy dla celów rejestrowych.
[podpisy wspólników]
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Uwagi i objaśnienia
a

Spółka jawna. Zgodnie z art. 22 § 1 KSH, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.
b

Treść umowy spółki. Począwszy od 15.1.2015 r., umowa spółki jawnej może
być zawarta, oprócz „tradycyjnego” sposobu, także przy wykorzystaniu wzorca
umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym (por. art. 231 KSH). Niniejszy wzór dotyczy umowy spółki zawartej w „zwykłym” trybie.
Taka umowa spółki może zawierać, w zależności od tego, czy określone zapisy
powinny, czy tylko mogą znaleźć się w takiej umowie, postanowienia obligatoryjne i postanowienia fakultatywne.
Postanowienia obligatoryjne mogą mieć charakter bezwarunkowy lub warunkowy. Do pierwszej grupy zalicza się postanowienia, które w każdym wypadku muszą znaleźć się w umowie spółki. Z kolei postanowienia obligatoryjne warunkowo
należy zamieścić jedynie wówczas, gdy dojdzie do zaistnienia określonej sytuacji,
wskazanej przepisem prawa.
W zakresie postanowień obligatoryjnych bezwarunkowo minimalną treść umowy
spółki przewiduje art. 25 pkt 1–3 KSH, stanowiąc, iż powinna ona określać:
1) firmę i siedzibę spółki,
2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
3) przedmiot działalności spółki.
Postanowienie obligatoryjne warunkowo wymienia art. 25 pkt 4 KSH, nakazując
zastrzec w umowie spółki czas trwania spółki, gdy spółka zawiązywana jest na
czas oznaczony.
Postanowienia fakultatywne umowy spółki jawnej zależą od woli jej wspólników,
którzy równie dobrze mogą ograniczyć umowę do postanowień obligatoryjnych
i wówczas działalność spółki będzie regulowana w pozostałej części właściwymi
przepisami KSH, tymi o charakterze imperatywnym, jak i tymi o charakterze dyspozytywnym. W praktyce regułą niemal bez wyjątków jest redagowanie umów
odbiegających, mniej lub bardziej, od kodeksowego standardu.
c

Forma. W myśl art. 23 KSH, umowa spółki jawnej (przyjmowana w „tradycyjny” sposób – przyp. R.P.) powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Dokument ten powinien obejmować całość postanowień, które w intencji wspólników mają stanowić treść umowy spółki – wszelkie postanowienia
poza nim zastrzeżone nie wywołują żadnego skutku.
d

Zgłoszenie do sądu rejestrowego. Zgodnie z art. 251 § 1 KSH, spółka jawna
powstaje z chwilą wpisu do rejestru.
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Orzecznictwo
1. Orzeczenie SN z 12.3.1936 r., II C 2564/35, OSNC 1936, Nr 10, poz. 396
1. Dodatki do firmy spółki z o.o., oznaczające pokrewieństwo spólników, powinny odpowiadać
prawdzie; niedopuszczalny zatem jest dodatek w firmie wyrazu „bracia”, jeżeli spólnicy nie są
braćmi.
2. Oznaczenie firmy spółki jawnej, której spólnikami są osoby tego samego nazwiska, wspólnym
mianem „bracia” bez podania przynajmniej pierwszej litery imienia jednego lub kilku spólników,
nie indywidualizuje dostatecznie danej firmy i nie czyni zadość wymaganiom art. 28 § 1 KH.
2. Uchwała SN z 9.11.1988 r., III CZP 92/88, Pal. 1990, Nr 11–12, s. 48 z aprobującą
glosą A. Szumańskiego
Przedmiot przedsiębiorstwa jako jeden z wymaganych elementów umowy i wpisu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru handlowego – w myśl art. 162 § 2 pkt 2 i art. 166
pkt 1 KH oraz § 62 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 1.7.1934 r. o rejestrze
handlowym (Dz.U. Nr 59, poz. 511 ze zm.) – może zostać określony ogólnie (np. produkcja,
usługi i handel w ramach drobnej wytwórczości).
3. Uchwała SN z 21.4.1989 r., III CZP 24/89, OSNCPiUS 1990, Nr 3, poz. 45 z aprobującą glosą I. Weissa, OSP 1991, Nr 2, poz. 39
teza niezasługująca na aprobatę
Przedmiot przedsiębiorstwa jako jeden z elementów umowy i wpisu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru handlowego (...) winien być skonkretyzowany określeniem co
najmniej rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Uchwała SN z 2.8.1994 r., III CZP 95/94, OSNC 1995, Nr 1, poz. 10 z aprobującą
glosą R. Skubisza, OSP 1995, Nr 9, poz. 193
Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest inna spółka handlowa i jej firma ma być zamieszczona
w firmie spółki jawnej, może ona być skrócona, ale w sposób nienaruszający zasad ustalania
i rejestracji firmy.
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2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Porozumienie (uchwała)
wspólników spółki cywilnej
w sprawie przekształcenia w spółkę jawną
oraz dostosowania treści umowy spółki do przepisów o spółce jawnej
z dnia 2.9.2020 r.
zawarte pomiędzy:
1) Moniką Pajor, zam. ul. Leśna 142, 28-134 Pińczów, PESEL 70032007586,
2) Mariuszem Pajorem, zam. ul. Leśna 142, 28-134 Pińczów, PESEL 70072402955,
o następującej treści:
1. PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ
Monika Pajor i Mariusz Pajor oświadczają, że dokonują przekształcenia łączącej
ich spółki cywilnej pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe „PAJOR” s.c. Monika i Mariusz Pajor, w spółkę jawnąa.
2. DOSTOSOWANIE UMOWY SPÓŁKI DO PRZEPISÓW O SPÓŁCE JAWNEJ
W związku z przewidzianym w pkt 1 przekształceniem spółki cywilnej pod firmą:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe „PAJOR” s.c. Monika i Mariusz Pajor, w spółkę jawną, Monika Pajor i Mariusz Pajor dostosowują umowę
spółki do przepisów o spółce jawnejb, w ten sposób, że przyjmują następujące
brzmienie umowy spółki jawnejc:
§1
Monika Pajor i Mariusz Pajor oświadczają, że w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązują spółkę jawną, zwaną dalej „Spółką”.
§2
1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe
„PAJOR” Monika i Mariusz Pajor spółka jawna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: P.H.U.T. „PAJOR” Monika i Mariusz Pajor sp. j.
§3
Przedmiotem działalności Spółki jest, według nomenklatury Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD):
1) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
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2) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
3) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
(PKD 45.20.Z),
4) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
5) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
(PKD 47.30.Z),
6) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
7) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),
8) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.76.Z).
§4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§5
Siedzibą Spółki jest miejscowość Pińczów.
§6
1. Wspólnicy wnoszą do Spółki wkład pieniężny w wysokości po 1000 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych).
2. Udziały kapitałowe wspólników są równe i określa się je w kwocie po 1000 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych).
§7
1. Każdy ze wspólników może prowadzić sprawy Spółki samodzielnie, zarówno
nieprzekraczające, jak i przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Jeżeli przed załatwieniem sprawy przekraczającej zakres zwykłych czynności
Spółki drugi wspólnik sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała wspólników.
3. Zmiana umowy spółki wymaga jednomyślności wszystkich wspólników.
§8
Każdy ze wspólników może reprezentować Spółkę samodzielnie.
§9
1. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w częściach równych, po 50%.
2. Wspólnicy mogą powziąć uchwałę o wypłacie zaliczek na poczet udziału w zysku, określając wysokość i termin wypłaty zaliczek. Zaliczkę uchwala się i wypłaca
w stosunku do udziałów wspólników w zysku.
§ 10
Wspólnicy uczestniczą w stratach Spółki w częściach równych, po 50%.
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§ 11
1. Ogół praw i obowiązków każdego ze wspólników może być przeniesiony na
inną osobę lub obciążony na rzecz innej osoby, za pisemną zgodą wszystkich pozostałych wspólników.
2. Za zgodą wszystkich wspólników dopuszcza się przyjęcie do Spółki, w trybie
zmiany umowy spółki, nowego wspólnika.
§ 12
Wspólnikom nie przysługuje prawo żądania corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego.
§ 13
Wspólnicy mogą prowadzić interesy konkurencyjne w stosunku do Spółki, o ile
dokonują tego wspólnie.
§ 14
Śmierć wspólnika nie powoduje rozwiązania Spółki, która trwa nadal pomiędzy
pozostałymi wspólnikami, z zastrzeżeniem, iż w miejsce zmarłego wspólnika do
Spółki wstępują spadkobiercy po nim.
§ 15
W podziale majątku likwidowanej Spółki wspólnicy uczestniczą w częściach równych, po 50%.
§ 16
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy Spółki lub jej wypowiedzenie, bądź rozwiązanie, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 18
Umowę niniejszą sporządzono w siedmiu egzemplarzach, po dwa dla każdego ze
wspólników oraz trzy dla celów rejestrowych.
[podpisy wspólników]

Uwagi i objaśnienia
a

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Na podstawie art. 26 § 4 KSH,
spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną, przy czym umowa spółki jawnej nie może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy (udostępnionego w systemie teleinformatycznym – przyp. R.P.). Przekształcenie wymaga
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zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przepisy art. 26
§ 1–3 KSH stosuje się odpowiednio.
W myśl art. 26 § 5 KSH, z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką
jawną; spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek
wspólny wspólników; przepisy art. 553 § 2 i 3 KSH stosuje się odpowiednio,
tj. spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji
oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej, zaś
wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem
przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.
b

Dostosowanie umowy spółki. Przed zgłoszeniem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, wspólnicy dostosowują umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej (art. 26 § 6 KSH).
c

Odesłanie. Patrz: uwagi do wzoru Nr 1.
Orzecznictwo

Patrz: orzecznictwo do wzoru Nr 1.

11

3.

Część I.

Umowy i pisma w sprawach handlowych

3. Uchwała wspólników o zmianie umowy spółki

PROTOKÓŁ
z posiedzenia wspólników Przedsiębiorstwa Usług Informatycznych
Jeziorny, Pilch i inni spółka jawna z siedzibą w Katowicach
(Nr KRS 0000217386)
1. Posiedzenie odbyło się 6.10.2020 r., o godz. 12.00, w Katowicach, przy ul. Przewozowej 216.
2. Posiedzenie otworzył Tomasz Jeziorny, który zaproponował następujący porządek posiedzenia:
1) otwarcie posiedzenia,
2) wybór Przewodniczącego posiedzenia,
3) podpisanie listy obecności,
4) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał,
5) powzięcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki,
6) zamknięcie posiedzenia.
Obecni przyjęli powyższy porządek obrad, 5 głosami „za”, przy braku głosów
„przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
3. Na kandydata na Przewodniczącego zaproponowano Tomasza Jeziornego, który
wyraził zgodę na kandydowanie. Za wyborem Tomasza Jeziornego na Przewodniczącego oddano 5 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
4. Przewodniczący wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy wszystkich pięciu wspólników.
5. Przewodniczący stwierdził, iż wobec obecności wszystkich wspólników mogą
oni powziąć uchwały objęte porządkiem obrad.
6. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 5 porządku obrad.
Wspólnicy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała
z dnia 6.10.2020 r.
wspólników Przedsiębiorstwa Usług Informatycznych Jeziorny, Pilch
i inni spółka jawna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany umowy spółkic
1. Wspólnicy Przedsiębiorstwa Usług Informatycznych Jeziorny, Pilch i inni sp. j.,
z siedzibą w Katowicach, podejmują uchwałę:
12
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a) o zmianie § 8 pkt 1 umowy spółkia, który uzyskuje następujące brzmienie:
„zaciąganie zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej
20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)”,
b) o zmianie § 11 umowy spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:
„Zysk wyłączony jest od podziału pomiędzy wspólników w wysokości 35% za
każdy z pierwszych 3 lat obrotowych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne”b.
2. Uchwała została powzięta jednomyślnie przez wszystkich wspólnikówd.
7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisanoe.
[podpisy wspólników]

Uwagi i objaśnienia
a

Odesłanie do wzoru. Niniejszy wzór ilustruje zmianę umowy spółki, której
treść zawarto we wzorze Nr 1.
b

Pojęcie zmiany umowy spółki. Zmianą umowy spółki jest zarówno zmiana
brzmienia poszczególnych jej postanowień, jak i wykreślenie niektórych zapisów
lub wprowadzenie nowych, albo też przeniesienie części regulacji w inne miejsce.
Dla konieczności zachowania obowiązującego trybu zmiany umowy spółki bez
znaczenia jest, czy zmiana umowy spółki ma charakter istotny, czy jej przedmiotem są sprawy o niewielkim znaczeniu, a nawet zmiany jedynie czysto redakcyjne, np. zmiana kolejności artykułów czy paragrafów, wprowadzenie przecinka lub
średnika.
c

Forma. Z zastrzeżeniem obowiązującego od 1.4.2016 r. przepisu art. 231 § 4
zd. 1 KSH (por. niżej), przepisy KSH nie określają formy, w jakiej dokonuje się
zmiany umowy spółki jawnej. Jednak z art. 2 KSH w zw. z art. 77 KC wynika, iż
wymagane jest tu ad solemnitatem zachowanie analogicznej formy, jaką ustawa
lub strony przewidziały w celu zawarcia umowy. Minimalną formę określa tu
art. 23 KSH, stanowiąc, iż umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie
pod rygorem nieważności. Strony mogą oczywiście zawrzeć umowę spółki w dalej
idącej formie, a w takim wypadku, o ile nie postanowiono inaczej, w tej samej
formie dokonywana jest zmiana umowy spółki.
W myśl art. 231 § 4 zd. 1 KSH umowa spółki jawnej zawarta przy wykorzystaniu
wzorca umowy, może być również zmieniona, w zakresie tzw. postanowień zmiennych umowy (por. art. 4 § 1 pkt 14 KSH), przy wykorzystaniu wzorca uchwały
zmieniającej umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym.
Jeżeli zmiana nie dotyczy tzw. postanowień zmiennych lub gdy wspólnicy chcą
odejść od wzorca umownego, czyli jeżeli umowa nie jest zmieniana przy wykorzy13
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staniu wzorca uchwały, zmiana następuje przez sporządzenie nowego tekstu
umowy spółki (art. 23¹ § 4 zd. ostatnie KSH, obowiązujący od 1.4.2016 r.).
d

Warunki powzięcia uchwały. Zgodnie z art. 9 KSH, zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi
inaczej, tj. wprowadza określoną większość niezbędną do powzięcia uchwały.
e

Zgłoszenie do sądu rejestrowego. Obowiązek zgłoszenia zmiany umowy spółki jawnej do rejestru wynika z art. 38 pkt 3 KRSU, który nakazuje zamieścić w dziale I rejestru przedsiębiorców wzmiankę o zmianie umowy spółki jawnej.
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4. Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej

A. Zmiana umowy spółki
PROTOKÓŁ
z posiedzenia wspólników Zakładu Odzieżowego
ELEGANCJA sp. z o.o. i inni – spółka jawna z siedzibą
w Siemianowicach Śląskich
(Nr KRS 0000264381)
1. Posiedzenie odbyło się 20.11.2020 r., o godz. 12.00, w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Asfaltowej 25, w związku z przystąpieniem do spółki nowego
wspólnika, Pawła Koszutskiego.
2. Posiedzenie otworzył Leszek Maciuszek, reprezentujący wspólnika Leszek Maciuszek OMEGA sp. j., który zaproponował następujący porządek posiedzenia:
1) otwarcie posiedzenia,
2) wybór Przewodniczącego posiedzenia,
3) podpisanie listy obecności,
4) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał,
5) powzięcie uchwały w sprawie przystąpienia nowego wspólnika i zmiany
umowy spółki,
6) zamknięcie posiedzenia.
Obecni przyjęli powyższy porządek obrad, 5 głosami „za”, przy braku głosów
„przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
3. Na kandydata na Przewodniczącego zaproponowano Pawła Filipiaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Za wyborem Pawła Filipiaka na Przewodniczącego
oddano 5 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
4. Przewodniczący wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy wszystkich pięciu wspólników.
5. Przewodniczący stwierdził, iż wobec obecności wszystkich wspólników mogą
oni powziąć uchwały objęte porządkiem obrad.
6. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 5 porządku obrad.
Wspólnicy powzięli następującą uchwałę:
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Uchwała
z dnia 20.11.2020 r.
wspólników Zakładu Odzieżowego ELEGANCJA sp. z o.o. i inni –
spółka jawna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
w sprawie przystąpienia nowego wspólnika i zmiany umowy spółkic
1. Wspólnicy Zakładu Odzieżowego ELEGANCJA sp. z o.o. i inni – spółka jawna,
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, podejmują uchwałę o przystąpieniu do
spółki nowego wspólnikaa – Pawła Koszutskiego, zam. ul. Wronia 35, 40-674 Katowice, PESEL 74020915236.
2. W związku z powyższym dokonuje się zmiany umowy spółkib Zakładu Odzieżowego ELEGANCJA sp. z o.o. i inni – spółka jawna, z siedzibą w Siemianowicach
Śląskich, w ten sposób, iż:
a) do § 5 umowy dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu:
„Paweł Koszutski wnosi w gotówce 280 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt
tysięcy złotych)”,
b) § 6 umowy uzyskuje następujące brzmienie:
„Prowadzenie spraw spółki powierza się Przedsiębiorstwu Usług Transportowych
Filipiak sp. k., Zakładowi Odzieżowemu ELEGANCJA sp. z o.o. oraz Pawłowi
Koszutskiemu”,
c) § 12 umowy uzyskuje następujące brzmienie:
„Wspólnicy uczestniczą w zysku w następujący sposób:
1) Leszek Maciuszek OMEGA sp. j. – 20%,
2) Przedsiębiorstwo Usług Transportowych Filipiak sp. k. – 25%,
3) Zakład Odzieżowy ELEGANCJA sp. z o.o. – 30%,
4) Paweł Koszutski – 25%”.
d) § 13 umowy uzyskuje następujące brzmienie:
„1. Wspólnicy uczestniczą w stratach w następujący sposób:
1) Leszek Maciuszek OMEGA sp. j. – 30%,
2) Przedsiębiorstwo Usług Transportowych Filipiak sp. k. – 30%,
3) Zakład Odzieżowy ELEGANCJA sp. z o.o. – 40%.
2. Paweł Koszutski zwolniony jest od udziału w stratach Spółki”.
3. Uchwała została powzięta jednomyślnie przez wszystkich wspólnikówd.
7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.
[podpisy wspólników]
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