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UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 

 

zawarta dnia  ....................................................  w  .............................................................................   pomiędzy: 

1. Panem/nią  .............................................................................................................................  zamieszkałym/ą 

w  ..................................................................... przy ul.  ................................................................................................  

 legitymującym/cą się dowodem osobistym  .................................................................  (seria i numer 

dowodu osobistego); 

 

2. Panem/nią  .............................................................................................................................  zamieszkałym/ą 

w  ..................................................................... przy ul.  ................................................................................................  

legitymującym/cą się dowodem osobistym  ..................................................................  (seria i numer 

dowodu osobistego); 

  

3. Panem/nią  .............................................................................................................................  zamieszkałym/ą 

w  ..................................................................... przy ul.  ................................................................................................  

 legitymującym/cą się dowodem osobistym  .................................................................  (seria i numer 

dowodu osobistego);  

 

zwanych dalej łącznie Wspólnikami, a każdą z osobna Wspólnikiem, o następującej treści: 

 

§1 

Wspólnicy zgodnie oświadczają, iż w dniu podpisania niniejszej umowy zawiązują Spółkę, 

której przedmiotem działalności jest: 

1)  .................................................................................................  PKD  ................................................................  

2)  .................................................................................................  PKD  ................................................................  

3)  .................................................................................................  PKD  ................................................................  

4)  .................................................................................................  PKD  ................................................................  

5)  .................................................................................................  PKD  ........................................................ 

 

§2 

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod nazwą  ..........................................................  

 .........................................................................................................................................................  spółka cywilna. 

2. Dopuszcza się posługiwanie w obrocie gospodarczym nazwą skróconą spółki w brzmieniu  

 .......................................................................................................................................................................... s.c. 
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§3 

1. Siedziba Spółki mieści się w  .............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

2. Działalność spółki będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

3. Spółka na obszarze swojego działania może prowadzić oddziały, zakłady, filie oraz 

przedstawicielstwa. 

§4 

Wspólnicy zobowiązują się wnieść w formie wkładów następujące wartości materialne: 

a) Wspólnik 1 wnosi:  ................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

b) Wspólnik 2 wnosi:  ................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................  

c) Wspólnik 3 wnosi:  .................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 

§5 

Wspólnicy będą uczestniczyli w podziale zysku i pokrywaniu strat w następujących 

proporcjach: 

Wspólnik  ...............................................................................................  w  ...........................................................  %, 

Wspólnik  ...............................................................................................  w  ...........................................................  %, 

Wspólnik  ...............................................................................................  w  ...........................................................  %. 

 

§6 

1. Każdy Wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. 

2. Każdy Wspólnik może bez uprzedniej uchwały Wspólników prowadzić sprawy, które nie 

przekraczają zakresu zwykłych czynności zarządu spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem 

sprawy, choćby jeden ze Wspólników sprzeciwił się jej prowadzenia, konieczna jest uchwała 

Wspólników. 

3. Każdy Wspólnik może bez uprzedniej uchwały Wspólników wykonać czynność nagłą, której 

nie przeprowadzenie mogłoby narazić spółkę na straty. 

4. Każdy Wspólnik uprawniony jest do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich 

uprawniony jest do prowadzenia jej spraw, a w szczególności: podpisywania umów 

handlowych, umów najmu lokali, otwierania i zamykania rachunków bankowych. 

5. Zobowiązania lub wydatki na kwotę ponad ................................................................... zł (słownie:  
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 ..................................................................................................................... zł) nie należą do zakresu zwykłych 

czynności zarządu spółki i wymagają zgody wszystkich wspólników. 

 

§7 

Za zobowiązania spółki Wspólnicy odpowiadają solidarnie. 

 

§8 

1. Udziały Wspólników w majątku spółki, w zyskach i stratach są równe.  

2. Wspólnik może domagać się podziału i wypłaty zysków spółki po jej rozwiązaniu, a także z 

końcem każdego roku obrachunkowego. 

 

§9 

Okresem obrachunkowym spółki  .........................................................................................................................  

 

§10 

Spółka zostaje zawarta na czas  ............................................................................................................................  

 

§11 

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. Wspólnikowi występującemu ze spółki wypłaca się w wartość jego wkładu określoną w 

umowie. Ponadto wypłaca się mu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po 

odliczeniu wartości wkładów wszystkich Wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym 

występujący Wspólnik uczestniczył w zyskach. 

 

§12 

Z ważnych powodów każdy Wspólnik może żądać rozwiązania umowy spółki przez sąd. 

 

§13 

Za zgodą wspólników mogą przystąpić do spółki nowi wspólnicy. 

 

§14 
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……………………………………………… 
(Podpis) 

 
……………………………………………… 

(Podpis) 
 
……………………………………………… 

(Podpis) 
 

1. W razie rozwiązania spółki nastąpi jej likwidacja. Likwidację przeprowadzają wszyscy 

wspólnicy łącznie. Likwidatorzy spieniężą majątek spółki i po zaspokojeniu zobowiązań spółki 

pozostałą resztę podzielą między wspólników. 

2. W przypadku gdy spółka rozwiąże się wskutek tego, że pozostał tylko jeden wspólnik, on 

zadecyduje o sposobie likwidacji działalności i majątku po spółce. 

 

§15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, zaś spory powstałe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów 

powszechnych. 

 

§16 

Wszelkie zmiany umowy powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie 

pisemnej. 

 

§17 

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą wszyscy Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych 

udziałów. 

 

§18 

Umowa została sporządzona w  .....................................................  jednobrzmiących egzemplarzach, 

po  ........................................  dla każdego ze Wspólników. 

 

Podpisy wspólników: 

1.  ......................................................................................... 

 

2.  ......................................................................................... 

 

3.  ......................................................................................... 


