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Dzień dobry!
Cieszę się, że pobrałeś przygotowany
przeze mnie poradnik dotyczący umowy
spółki cywilnej. Powstał on z myślą
o tych przedsiębiorcach, którzy spróbują
zmierzyć się ze stworzeniem umowy
spółki

samodzielnie,

bez

pomocy

fachowca.
Dobrze skonstruowana umowa spółki
cywilnej reguluje wszystkie istotne kwestie pomiędzy wspólnikami, ułatwia
codzienne funkcjonowanie i zapobiega konfliktom. Jest fundamentem prowadzonej
działalności. Warto poświęcić jej uwagę.
W opracowaniu znajdziesz wzór umowy spółki oraz kilka wskazówek, które mogą
okazać się pomocne przez konstruowaniu dopasowanej do Twoich potrzeb treści
umowy. Pamiętaj jednak, że z uwagi na ograniczenia opracowania, nie wyczerpuje
ono całości problematyki.
Zanim przejdziesz do zamieszczonego na końcu poradnika wzoru, zapoznaj się
z kilkoma uwagami wstępnymi, które dla Ciebie przygotowałam.
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, zapraszam Cię do odwiedzenia mojego bloga
poświęconego zakładaniu i prowadzeniu spółki cywilnej www.spolka-cywilna.pl.

Życzę Ci przyjemnej lektury!
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Kto może zostać wspólnikiem spółki cywilnej?
Wspólnikiem w spółce cywilnej może być każdy podmiot prawa, a więc osoba
fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, lecz wyposażona w zdolność prawną czyli potocznie tzw. ułomna osoba
prawna.
Mimo spełnienia powyższych warunków nie każdy jednak będzie mógł być
wspólnikiem spółki, czy to z uwagi na obywatelstwo czy inne ograniczenia.

W jakiej formie zawrzeć umowę spółki?
W większości przypadków wystarczająca jest forma pisemna. Jej niezachowanie,
z uwagi na obowiązujące przepisy, nie spowoduje co prawda nieważności umowy,
jednak forma pisemna jest zalecana z kilku powodów.
Przede wszystkim umowa na piśmie daje wspólnikom jasność co do dokonanych
ustaleń oraz sprzyja głębszej analizie możliwych ryzyk i komplikacji w spółce.
W przypadku sporu między wspólnikami można odwołać się do jej treści.
Ponadto, przedłożenie umowy będzie konieczne przy zakładaniu rachunku
bankowego dla spółki oraz ubieganiu się o numer NIP i REGON.
Jeśli jednak do spółki wnoszona jest własność nieruchomości, to umowa musi być
zawarta

w

formie

aktu

notarialnego,

ponieważ

do

rozporządzenia

nieruchomością taka forma jest konieczna. Podobnie jeśli sytuacja dotyczy
przedsiębiorstwa – umowa powinna być zawarta co najmniej w formie pisemnej
z podpisami notarialnie poświadczonymi.
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Czy umowa spółki może być zawarta przez pełnomocnika?
Może się zdarzyć, że jeden ze wspólników nie będzie mógł zawrzeć umowy spółki
cywilnej osobiście. Powodów takiej sytuacji może być dużo i mogą być one bardzo
różne. W takiej sytuacji możliwe jest zawarcie umowy spółki cywilnej przez
pełnomocnika.
Zanim jednak podejmiesz decyzję o ustanowieniu pełnomocnika, przemyśl jaki
rodzaj pełnomocnictwa oraz w jakiej formie będzie dla Ciebie najbezpieczniejszy.
Jeśli interesują Cię szczegóły zapraszam do lektury poświęconego temu tematowi
artykułu na blogu.

Minimalna treść umowy
Kodeks cywilny nie określa wprost minimalnych elementów umowy spółki choć
pewne minimum musi być jednak zachowane. Wskazałabym na takie elementy jak:
- dokładne oznaczenie wspólników,
- nazwę i siedzibę spółki,
- określenie wspólnego celu gospodarczego i przedmiotu działalności,
- wskazanie wnoszonych wkładów,
- wskazanie okresu na jaki zawarto umowę.
Pamiętaj, że część przepisów dotyczących

spółki cywilnej ma charakter

bezwzględnie obowiązujący. Regulacje zawarte w tych przepisach wiążą Cię i nie
możesz ich zmienić umawiając się inaczej. Nie możesz np. wyłączyć wspólnika od
udziału w zyskach, zmienić zasady solidarnej odpowiedzialności wspólników za
zobowiązania spółki ani zasady niepodzielności majątku wspólnego w czasie trwania
spółki.
Niektóre reguły dotyczące funkcjonowania spółki możesz jednak ukształtować
odmiennie od reguł kodeksowych. Jeśli tego nie zrobisz, to będą Was
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obowiązywały regulacje ustawowe, nie w każdym przypadku optymalne i korzystne
dla wspólników. Do takich regulacji należą m.in. te dotyczące sposobu reprezentacji
spółki, ustalenia proporcji udziałów czy wejścia do spółki spadkobierców zmarłego
wspólnika.
Wiele kwestii w ogóle nie jest uregulowanych w przepisach dotyczących spółki,
a możesz je wprowadzić do umowy z uwagi na swobodę umów np. możliwość
wykluczenia

wspólnika,

wprowadzenie

zakazu

podejmowania

działalności

konkurencyjnej czy klauzuli na wypadek sporów.

Przykładowy wzór umowy spółki cywilnej
Przygotowałam dla Ciebie wzór umowy spółki cywilnej wraz z krótkim omówieniem,
które znajdziesz w przypisach. Oczywiście każda spółka jest inna – działa w innych
uwarunkowaniach i posiada inne cele - więc wzór ten może nie sprostać wszystkim
Twoim oczekiwaniom.

www.spolka-cywilna.pl

www.kaliszewska.pl

5

Wzór
umowy spółki cywilnej

www.spolka-cywilna.pl

www.kaliszewska.pl

6

Umowa spółki cywilnej
zawarta w dniu …................. w miejscowości …................. pomiędzy:
1. …................, zamieszkałym w …................. przy ul. …................., PESEL:
…................., NIP: …................., wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej,
2. …................, zamieszkałym w …................. przy ul. …................., PESEL:
…................., NIP: …................., wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej,
3. …................, zamieszkałym w …................. przy ul. …................., PESEL:
…................., NIP: …................., wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej
zwanymi dalej „Wspólnikami”.
§ 1. [Zawiązanie Spółki]
1. Wspólnicy zgodnie oświadczają, że niniejszym zawiązują spółkę cywilną
„….................” (zwaną dalej Spółką) w celu wspólnego prowadzenia
działalności gospodarczej.
2. Siedzibą spółki jest ….................1
3. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granicami.
§ 2. [Przedmiot działalności]
Wspólnicy zobowiązują się dążyć do wspólnego celu gospodarczego przez
prowadzenie działalności gospodarczej o następującym przedmiocie, określonym
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)2:
1) ….................
2) ….................
3) ….................
4) ….................
5) ….................
§ 3. [Wkłady do Spółki]
1. Wspólnicy wnoszą do spółki następujące wkłady3:
1) wspólnik …................. - sumę pieniężną w wysokości …................. (słownie:
….................), płatną na rachunek bankowy Spółki w terminie …................. dni od
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dnia zawarcia umowy spółki,
2) wspólnik …................. - prawo własności samochodu marki ….................,
3) wspólnik …................. - swoją pracę w wymiarze co najmniej …................. godzin
tygodniowo,
2. Wspólnicy zgodnie przyjmują, że wartość wkładu
….................wynosi …................., wkładu wnoszonego
wynosi …................., a wartość wkładu wnoszonego
odpowiada wartości kwoty wpłaconej przez niego na
Spółki tytułem wkładu4.

wnoszonego przez
przez ….................
przez ….................
rachunek bankowy

§ 4. [Udział w zyskach i stratach]
1. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w następującej proporcji: wspólnik
…................. - …................. %, wspólnik …................. - …................. %,
wspólnik …................. - ….................
2. Wspólnicy uczestniczą w stratach Spółki w następującej proporcji: wspólnik
…................. - …................. %, wspólnik …................. - …................. %, a
wspólnik …................. zostaje zwolniony od udziału w stratach 5.
§ 5. [Prowadzenie spraw Spółki]
1. Każdy wspólnik jest zobowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw spółki.
2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy
spółki, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli
jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych
wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała
wspólników.
§ 6. [Reprezentacja Spółki]
Każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach,
w jakich jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki.
§ 7. [Wystąpienie wspólnika ze Spółki]
1. Każdy ze wspólników może wystąpić ze Spółki wypowiadając swój udział na
trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego 6.
2. Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez
zachowania terminów wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się
w szczególności:
1) ….................
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2) ….................
3) ….................7
§ 8. [Rok obrachunkowy]
1. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się dnia 31 grudnia ….................
§ 9. [Czas trwania Spółki]
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§ 10. [Postanowienia końcowe]
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Koszty sporządzenia niniejszej umowy ponoszą wspólnicy w częściach
równych.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdego wspólnika.
Podpisy wspólników:

….................
(podpis)

….................
(podpis)
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1 Wskazanie siedziby – miejscowości - jest często spotykane w umowach, jednak
w ścisłym znaczeniu spółka cywilna nie ma siedziby, ponieważ nie jest
podmiotem prawa. Wskazana miejscowość jest miejscem wspólnego prowadzenia
działalności gospodarczej przez wspólników.
2 Polska Klasyfikacja Działalności jest to podział rodzajów działalności stosowany
m.in. w ewidencji i statystyce. Poszczególne rodzaje działalności posiadają
odpowiadające im kody PKD. Obecnie obowiązuje klasyfikacja PKD 2007. Kody
możesz wyszukać w wyszukiwarce PKD zamieszczonej na stronie Ministerstwa
Rozwoju.

3 Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych
praw albo na świadczeniu usług. Nie istnieje jednak wymóg wnoszenia wkładu.
Wniesienie wkładu do spółki powoduje jego wniesienie do współwłasności łącznej
wspólników spółki cywilnej, która to współwłasność rządzi się szczególnymi
prawami.

Więcej

o

współwłasności

łącznej

znajdziesz

w

artykule

–

Współwłasność w spółce cywilnej.

4 Wartość wkładów poszczególnych wspólników może zostać określona w umowie
spółki. W braku takiego określenia, jak również w razie wątpliwości, obowiązuje
ustawowe domniemanie, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.
5 Domyślnym rozwiązaniem jest równy udział wspólników w zyskach i stratach.
Możecie odejść od rozwiązań ustawowych wprowadzając zasadę nierównego
udziału w zyskach. Nie możecie jednak wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach,
nawet gdyby wyrażał na to zgodę. Podobne rozwiązania znajdą zastosowanie do
udziału w stratach, z tym wyjątkiem, że możecie zwolnić jednego albo kilku
wspólników od udziału w stratach. Jeśli więc nie zmodyfikujecie zasady równego
udziału w zyskach, to również wszyscy wspólnicy będą ponosić równy udział
w stratach.
6 Zastosowany we wzorze termin jest terminem ustawowym, jednak w umowie
można określić krótszy termin wypowiedzenia. Trzeba mieć jednak na uwadze, że
przewidziany krótszy termin może być wykorzystany przez wierzyciela osobistego
wspólnika spółki, co może nie być korzystnym rozwiązaniem.
7 „Ważny powód” to pojęcie niedookreślone. W celu uniknięcia problemów
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interpretacyjnych proponuję zamieszczenie katalogu otwartego powodów
wystąpienia uważanych przez wspólników za „ważne”.
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