
UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ

Zawarta w dniu ........................... r. w ................................................................. pomiędzy:

1) ......................................................................., zam. w ......................................................................

ul..........................................................................................................................................................,

2) ......................................................................., zam. w ......................................................................

ul..........................................................................................................................................................,

3) ......................................................................., zam. w ......................................................................

ul..........................................................................................................................................................,

4) ......................................................................., zam. w ......................................................................

ul..........................................................................................................................................................,

o następującej treści:

§ 1

 Strony oświadczają, że zawiązują Spółkę dla wspólnego prowadzenia przedsiębiorstwa.

§ 2

 Spółka działać będzie pod firmą: " ........................................................................ Spółka jawna".

§ 3

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

§ 4

 Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) ........................................................................................................................................................,

2) ........................................................................................................................................................,

3) ........................................................................................................................................................,

4) ........................................................................................................................................................,

5) ........................................................................................................................................................,



§ 6

Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów:

1)    Wspólnik........................................................... - wnosi ..................................................................

       ..........................................................................o wartości ................................................. złotych.

2)    Wspólnik........................................................... - wnosi ..................................................................

       ..........................................................................o wartości ................................................. złotych.

3)    Wspólnik........................................................... - wnosi ..................................................................

       ..........................................................................o wartości ................................................. złotych.

4)    Wspólnik........................................................... - wnosi ..................................................................

       ..........................................................................o wartości ................................................. złotych.

§ 7

 Wspólnikom  nie  przysługuje  prawo  żądania  corocznie  wypłaty  odsetek  od  ich  udziałów
kapitałowych.

§ 8

Uprawnionymi do reprezentacji Spółki są wszyscy Wspólnicy, przy czym składanie oświadczeń
woli w imieniu Spółki wymaga współdziałania dwóch Wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw
Spółki.

§ 9

1. Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są:

1) .....................................................................................................................................,

2) .....................................................................................................................................,

2. Każdy  wspólnik  uprawniony  do  prowadzenia  spraw może  bez  uprzedniej  uchwały  wspólników
prowadzić sprawy nieprzekraczające  zakresu zwykłych czynności spółki.

3. Jeżeli  jednak  przed  załatwieniem  spawy,  o  której  mowa  w  pkt  2,  sprzeciwi  się  jej  drugi
wspólnik, wymagana jest uprzednia uchwała wspólników.

4. Do podjęcia uprzedniej uchwały wspólników wymagana jest większość ¾ głosów.

§ 10

Sprawami przekraczającymi zakres zwykłych czynności Spółki są w szczególności:

1) ..............................................................................................................................................,

2) ..............................................................................................................................................,



§ 11

1. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w sposób następujący:

1) ................................................................................................................  - .......%,

2) ................................................................................................................  - .......%,

3) ................................................................................................................  - .......%,

4) ................................................................................................................  - .......%,

2. Wspólnicy uczestniczą w stratach Spółki w sposób następujący:

1) ..............................................................................................................  - .......%,

2) ..............................................................................................................  - .......%,

3) ..............................................................................................................  - .......%,

4) ..............................................................................................................  - .......%,

§ 12

Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę za zgodą wszystkich
pozostałych wspólników.

§ 13

W  razie  śmierci  Wspólnika  Spółka  nie  ulega  rozwiązaniu.  Na  miejsce  zmarłego  Wspólnika
wchodzą jego spadkobiercy.

§ 14

 W razie  ogłoszenia  upadłości  Wspólnika  lub  wypowiedzenia  umowy przez  Wspólnika  Spółka
nie ulega rozwiązaniu.

§ 15

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

§ 16

Rokiem obrachunkowym będzie rok kalendarzowy.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą  umową  zastosowanie mają  przepisy Kodeksu spółek
handlowych.

§ 18

1. Do zmiany umowy spółki wymagana jest większość .................. głosów.

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.



§ 19

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

                                                  

podpisy


