
UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 

 

 

zawarta w [data] w [miejsce], pomiędzy: 

 

1. [oznaczenie i identyfikacja Wspólnika], zwany dalej Wspólnikiem ad. 1 

2. [oznaczenie i identyfikacja Wspólnika], zwany dalej Wspólnikiem ad. 2 

3. [oznaczenie i identyfikacja Wspólnika], zwany dalej Wspólnikiem ad. 3 

 

zwanymi dalej, łącznie "Wspólnikami" lub „Stronami”, 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Firma spółki 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej 

określonej w §  3  umowy, zawiązują spółkę jawną, zwaną dalej "Spółką". 

2. Spółka będzie działać pod firmą: [określenie firmy spółki] spółka jawna. Spółka może 

także posługiwać się w obrocie skrótem: [określenie firmy spółki] sp. j. 

 
§ 2 

Siedziba  

 

1. Siedziba spółki mieści się w [określenie miejscowości]. 

2. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 

3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju jak i poza jego granicami 

oraz uczestniczyć w krajowych i zagranicznych spółkach.  

 

§ 3 

Przedmiot działalności 

 

Przedmiotem działalność spółki jest świadczenie usług związanych [ogólne określenie 

przedmiotu działalności], które zostały sklasyfikowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów  z 

dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod następującymi 

numerami: 

a) [nr PKD wraz z opisem przedmiot działalności],  
b) [nr PKD wraz z opisem przedmiot działalności],  
c) [nr PKD wraz z opisem przedmiot działalności],  
d) [nr PKD wraz z opisem przedmiot działalności]. 

 



§ 4 

Czas trwania spółki 

 

 Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

§ 5 

Określenie wkładów 

 

1. Wspólnicy wnoszą do spółki następujące wkłady: 

a) Wspólnik ad. 1 wnosi wkład pieniężny [określenie przedmiotu i wartości wkładu], 

b) Wspólnik ad. 2 wnosi wkład niepieniężny w postaci [określenie przedmiotu i 

wartości wkładu], 

c) Wspólnik ad. 3 wnosi wkład niepieniężny w postaci [określenie przedmiotu i 

wartości wkładu]. 

2. Jeżeli którykolwiek z wkładów niepieniężnych okaże się wadliwy, Wspólnik, który go 

wniósł zobowiązany jest wnieść do spółki w walucie polskiej kwotę stanowiącą 

równowartość różnicy umówionej wartości wkładów i jej rzeczywistej wartości 

rynkowej. 

3. Wkłady wspólników nie podlegają oprocentowaniu. 

 

 

§ 6 

Udział w zyskach 

 

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku oraz uczestniczą w stratach w proporcji 

odpowiadającej stosunkowi wartości rzeczywiście wniesionego przez danego 

wspólnika wkładu do spółki, do łącznej wartości wszystkich wkładów rzeczywiście 

wniesionych do spółki. 

2. Każdy wspólnik ma prawo żądać podziału i wypłaty zysku całości zysku z końcem 

każdego roku obrotowego. 

 

 

§ 7 

Udział kapitałowy 

 

Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego przez niego 

wkładu do spółki. 

 

§ 8 

Prowadzenie spraw spółki 

 



1. W sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności każdy wspólnik ma prawo i 

obowiązek samodzielnego prowadzenia spraw spółki. 
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności wymagana jest jednomyślna 

uchwała wspólników. 

3. Przez czynność przekraczającą zakres zwykłych czynności rozumie się w szczególności 

dokonanie przez spółkę czynności prawnej o charakterze zobowiązującym lub 

rozporządzającym, w ramach których wartość świadczenia spółki przekracza kwotę 

[określenie kwoty pieniężnej] zł (słownie: [...]). 

4. Ustanowienie prokury wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników.  

5. Odwołać prokurę może każdy ze wspólników jednoosobowo. 

 

§ 9 

Reprezentacja spółki 

 

1. Spółka może być reprezentowana tylko przez Wspólnika działającego  łącznie z innym 

Wspólnikiem lub Prokurentem.  
2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec 

każdego ze Wspólników lub Prokurenta. 

 

 

§ 10 

Przeniesienie praw 

 

Ogół praw i obowiązków wspólnika może zostać przeniesiony na inną osobę, za 

wcześniejszym uzyskania pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników. 

 

§ 11 

Rozwiązanie spółki 

 

Ogłoszenie upadłości wspólnika, śmierć wspólnika, wypowiedzenie umowy spółki, nie 

stanowi przyczyny rozwiązania spółki, a spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi 

wspólnikami,  chyba że na skutek któregokolwiek z tych zdarzeń w spółce pozostawałby tylko 

jeden wspólnik. 

 

§ 12 

Prawa spadkobierców 

 

1. Prawa, jakie miał zmarły wspólnik przysługują wszystkim jego spadkobiercom 

wspólnie.  

2. Spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę ze swojego grona do wykonywania 

ich praw w spółce.  



 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić tylko za zgody wszystkich 

wspólników i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowę sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdego Wspólnika i trzy w celach rejestrowych. 

 

 

  

………………………………..                         ………………………………………                         ….……………………… 
            Wspólnik ad. 1                                                                                                       Wspólnik ad. 2                                                                               Wspólnik ad. 3 


