
Umowa spółki komandytowej 
[Forma aktu notarialnego] 

 
 
Dnia 10 kwietnia 2005 roku (10.04.2005) przede mną notariuszem … w mojej Kancelarii 
notarialnej w Gdańsku, przy ulicy … stawili się: 
 
1 Jan Kowalski syn Marcina i Zofii zamieszkały w Gdańsku legitymującym się dowodem 
osobistym o serii i numerze ......................... 
2 Michał Malinowski syn Józefa i Krystyny zamieszkały w Sopocie legitymującym się 
dowodem osobistym o serii i numerze .......................... 
  
Tożsamość stawiających ustaliłem na podstawie okazanych dowodów osobistych. 
 

UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 
 
§ 1. 1. Stawiający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują spółkę komandytową 
o firmie „Jan Kowalski Spółka komandytowa”, zwaną dalej w umowie „Spółką”. 
2. Spółka może posługiwać się skróconą firmą „Jan Kowalski Sp. k.”. 
 
§ 2. Siedzibą spółki jest Gdańsk. 

 
§ 3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 
§ 4. 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa kraju i za granicą. 
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami. 

 
§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z PKD: 
 
§ 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. Komandytariuszem w Spółce jest Michał Malinowski, a suma komandytowa  
Komandytariusza, do wysokości której ogranicza się jego odpowiedzialność wynosi 
10.000,00 złotych. 
2. Jan Kowalski jest Komplementariuszem, który odpowiada wobec wierzycieli za 
zobowiązania spółki bez ograniczeń. 

 
§ 9. Uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Jan Kowalski. 
 
§ 10. Prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki przysługuje wszystkim Wspólnikom . 
 
§ 11. 1. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w sposób następujący: 
1. Jan Kowalski - 80%, 
2. Michał Malinowski - 20%, 
2. W stratach Wspólnicy uczestniczą w częściach równych. 
 
§ 12. Spółka ulega rozwiązaniu na skutek: 
1. podjęcia jednomyślnej uchwały wspólników w przedmiocie rozwiązania Spółki, 
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2. ogłoszenia upadłości spółki, bądź któregokolwiek z jej wspólników 
3. prawomocnego orzeczenia sądu. 
 
§ 13. Każdy ze Wspólników może wypowiedzieć Spółkę z trzymiesięcznym 
wypowiedzeniem. 
 
§ 14. W razie śmierci Komplementariusza Spółka nie ulega rozwiązaniu. Na miejsce 
zmarłego Wspólnika wchodzą jego spadkobiercy. 

 
§ 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. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§ 19. Koszty sporządzenia aktu ponoszą Wspólnicy w częściach równych. 

 
§ 20. Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom w dowolnej liczbie. 

 
§ 21. Pobrano: 
 
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. 
 
 
 

[Podpisy wspólników] 
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