
UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 
[forma pisemna pod rygorem nieważności] 

 
 
Zawarta dnia 15 maja 2006 roku w Gdańsku pomiędzy: 
 

1. Janem Kowalskim, zamieszkałym w  Gdańsku przy ul. Szczecińskiej 1/11a, 
 
2. Michałem Malinowskim, zamieszkałym w  Sopocie przy ulicy Sopockiej 4,  
 
zwanymi dalej Wspólnikami, o następującej treści: 

 
 
§ 1. Strony oświadczają, że zawiązują Spółkę jawną. 
 
§ 2.  Spółka prowadzić będzie przedsiębiorstwo pod firmą: "Kowalski i Malinowski Spółka jawna". 
 
§ 3.  Siedzibą spółki jest Gdańsk. 
 
§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 
§ 5. 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. 
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
§ 6. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z PKD, jest: 

- , 
- , 
- . 

 
§ 7. Wspólnicy wnoszą na rzecz spółki następujące wkłady pieniężne:  

1. Jan Kowalski wnosi wkład pieniężny w wysokości 10.000 zł, 
2. Michał Malinowski wnosi wkład pieniężny w wysokości 5.000 zł. 

 
§ 8.  1.Osobami uprawnionymi do reprezentowania spółki są wszyscy wspólnicy. 
2. Każdy ze wspólników reprezentuje spółkę samodzielnie. 
 
§ 9.  Osobami uprawnionymi do prowadzenia spraw wewnętrznych spółki są wszyscy wspólnicy. 
Wspólnicy podejmują decyzje w drodze uchwał. 

 
§ 10.  Udziały wspólników w majątku spółki, w zyskach i stratach są następujące: 

1. Jan Kowalski – 65%, 
2. Michał Malinowski – 35%. 

 
§ 11. Zbycie przez wspólnika udziału lub praw wynikających z umowy spółki bez zgody 
pozostałych wspólników jest wobec spółki bezskuteczne. 
 
§ 12.  Rokiem obrachunkowym będzie rok kalendarzowy. 
 
§ 13. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.  
 
§ 14. Spółka ulega rozwiązaniu na skutek: 
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1. podjęcia jednomyślnej uchwały wspólników w przedmiocie rozwiązania Spółki, 
2. ogłoszenia upadłości spółki, bądź któregokolwiek z jej wspólników 
3. prawomocnego orzeczenia sądu. 

 
§ 15. W razie śmierci Wspólnika Spółka nie ulega rozwiązaniu. Na miejsce zmarłego Wspólnika 
wchodzą jego spadkobiercy. 
 
§ 16. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
spółek handlowych o spółce jawnej. 
 
§ 17. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§ 18. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego 
Wspólnika.    
 
  
 

[Podpisy Wspólników] 
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