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a także uchwalenie ustawy o związkach zawodowych rolników 
indywidualnych31 przemawiają za słusznością krytyk wyrażanych 
pod adresem ustawowych unormowań prawnych ograniczających 
swobodę zrzeszania się w związki zawodowe, a odnoszonych do 
norm Konstytucji PRL. Nasuwa się refleksja tej treści, że potrzebny 
jest bardziej krytyczny stosunek sądów do -ustawodawstwa zwy
kłego — zwłaszcza tam, gdzie wchodzą w grę prawa człowieka — r 
że sądy będą musiały podjąć trud oceny roszczeń wynikających z 
tych praw w kontekście unormowań konstytucyjnych i wiążących 
PRL umów międzynarodowych.

!l Ustawa z dnia 7.IV.1989 r. (Dz. U. Nr 20).

WIESŁAW ŁUKAWSKI i KSAWERY ŁUKAWSKI

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
(wielowariantowy wzór umowy)

Kodeks handlowy w bardzo licznych wypadkach preferuje wolę 
umawiających się stron. Uczestnicy znajdują w kodeksie handlo
wym bądź upoważnienie do zamieszczenia w umowie określonych 
uregulowań, bądź też są wprost zobowiązani do dokonania stosow
nych zapisów w umowie. W zależności więc od woli uczestników 
mogą być różnie uregulowane zarówno uprawnienia jak i obowiązki 
przyszłych wspólników. Te uprawnienia oraz obowiązki mogą być 
rozszerzane albo ograniczane wtedy, gdy w umowie zostanie za
warty stosowny zapis.

Niezamieszczenie w umowie niekiedy bardzo istotnych dla funk
cjonowania spółki zapisów może powodować niemożność korzy
stania w późniejszym czasie z rozwiązań, do których ustawa upo
ważnia, ale pod warunkiem, że zostały one wyszczególnione w 
umowie. Teoretycznie istnieje możliwość zmiany umowy, zwłaszcza 
przez jej uzupełnienie, przy czym zazwyczaj braki te zostają ujaw
nione wtedy, gdy w istniejącej już spółce powstaje sytuacja konflik
towa.

Zadaniem adwokata przystępującego do omawiania i opracowa
nia umowy spółki jest poinformowanie klienta o najszerzej ro
zumianych jego uprawnieniach przy jednoczesnym umożliwieniu



52 Wiesław Łukawski , Ksawery Łukawski Nr 8 (380)

dokonania właściwego wyboru. Dla przykładu: w interesie klienta 
może leżeć np. wprowadzenie do umowy spółki „dopłat”, ale powi
nien on być poinformowany o dodatnich i ujemnych stronach tych 
„dopłat” oraz o tym, że może sobie zastrzec odsetki od dopłat .lub 
zrzec się tych odsetek. Adwokat powinien poinformować klienta o 
tego rodzaju możliwościach i doradzić mu stosowny wybór, przy 
czym ostateczny wybór należy oczywiście do klienta. Rzecz jest o 
tyle ważna, że brak odpowiedniej informacji może uzasadniać po
tem usprawiedliwione żądania ze strony tegoż klienta.

W celu ułatwienia adwokatom rozważenia możliwie szerokiego 
wachlarza możliwości rozwiązań, jakie można zastosować w spółce 
z o.o., p r z edst awi amy niżej  opr acowany  przez nas wzór  
umowy te j że  spółki ,  uwzględniający różne warianty uregulowań 
umownych.

WZÓR

Akt notar ia lny

D n ia ...............................19 r. w Państwowym Biurze Notarialnym
w ........................................ przed notariuszem.........................................
stawiii się:

1 .......................................................... (imię, nazwisko), syn (córka)
zamieszkały w .................................... przy ul............................... ........

2 ......................................................
3. ................ ....................................

Tożsamość stawiających ustalił notariusz na podstawie okaza
nych dowodów osobistych wydanych przez seria................

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1..................................................... (imiona i nazwiska wspólników)
zawiązują niniejszą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwa
ną dalej „Spółką”.

§ 2. Firma spółki będzie brzmieć: „.................. — Spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością”.

§ 3. Siedzibą spółki jest m................................... .................................
§ 4. Obszarem działania spółki jest terytorium PRL i inne kraje.
§ 5. Czas trwania spółki jest 

v.1. nieograniczony
v.2. ograniczony (ściśle kalendarzowo lub w inny sposób, np. 

na czas trwania pewnego interesu)
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§ 6. Przedmiotem działania spółki je s t...............................................
§ 7. Spółka może prowadzić przedsiębiorstwa handlowe, usłu

gowe i produkcyjne. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza sie
dzibą spółki.

§ 8. Kapitał zakładowy spółki wynosi złotych i dzieli
się na udziałów

v.1. o równej wysokości............................
v.2. o nierównej wysokości......................

§ 9. Wspólnik może mieć
v.1. tylko jeden udział...........................
v.2. więcej udziałów, które są równe i niepodzielne.

§ 10. Wspólnik pokrywa swój udziął w
spółce

v.1. pieniędzmi
v.2. wkładami niepieniężnymi (aportami), tj. 

a) nieruchomością b) zakładem
c) lokalem...........................d) ruchomościami............................

(maszyny, urządzenie lokalu, środki produkcji albo su
rowce, wierzytelności lub prawa majątkowe itp.) e) paten
tem f) przedsiębiorstwem............................

v.3.pieniędzmi w kwocie............................ oraz aportami (w po
staci ...........*................).

§ 11. Wspólnik......................(imię i nazwisko) wnosi.......................
v.1. udział zł
v.2. udziały po zł każdy...........................

§ 12. Wspólnik wnosi w formie niepieniężnej
(aport) ......... (określić przedmiot wkładu), w zamian za co przy
znaje mu się ............................  (podać liczbę i wysokość przyzna
nych udziałów).

§ 13. v.1. Udziały pieniężne zostały w całości wpłacone do kasy 
spółki, przejście zaś wkładów niepieniężnych na spółkę z chwilą jej 
zarejestrowania jest zapewnione.

v.2. Treść § 13 może być pominięta w umowie albo może być 
zawarta w oświadczeniu wszystkich członków zarządu, dołączonym 
obok umowy spółki do zgłoszenia spółki sądowi rejestrowemu.

§ 14.
I. v.1. a) Udziały są zbywalne

b) Udziały są zbywalne, ale pozostali wspólnicy mają 
pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczo
nych do zbycia.

v.2. Zbycie udziału, do którego przywiązany jest obowią
zek powtarzających się świadczeń niepieniężnych, jest dopuszczal
ne.

II. v.1. Zbycie udziału uzależnione jest od zezwolenia spółki, 
przy czym
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a) zezwolenia udziela na piśmie: 1. zarząd, 2. rada 
nadzorcza, 3. rada nadzorcza oraz zarząd,

b) przeniesienie udziałów na osoby trzecie wymaga 
pisemnego zezwolenia Zgromadzenia wspólników,

c) zbycie nie może nastąpić przed ................... (upły
wem pewnego czasu),

d) zbycie jest dopuszczalne tylko na rzecz innego 
wspólnika,

e) zbycie jest dopuszczalne na rzecz osoby pewnego
zawodu, '

f) uzależnienie zbycia lub zastawienia od zezwolenia 
spółki będzie się odnosiło tylko do następujących
udziałów..............................................., a co do innych
udziałów dopuszczalne jest dowolne zbycie lub za
stawienie,

III. Zastawienie udziału
v.1. zależy od zezwolenia spółki,
v.2. nie jest uzależnione od zezwolenia spółki.

§ 15. Wspólnik, który zgodnie z umową spółki może mieć jeden 
tylko udział,

a) może zbyć część udziału (przy spełnieniu warunków 
określonych w § 14)

b) nie może zbyć części udziału.
§ 16. Wspólnik:

v.1. jest zobowiązany do powtarzających się świadczeń 
niepieniężnych ( oznaczyć rodzaj i rozciągłość 
świadczeń i ewentualne odszkodowanie umowne: u- 
waga: dotyczy to np. dostarczania spółce pewnych 
przedmiotów mających wartość majątkową, jak surow
ców: np. cukrowni — buraków, młynowi — zboża itp.; 
oznaczyć sposób wynagradzania) 

v.2. jest zobowiązany do świadczeń nie przywiązanych do 
udziału, które określone są w osobnej umowie.

§ 17. v.1. Kapitał spółki może ulec powiększeniu przez zwięk
szenie wartości udziałów dokonane przez Zgromadzenie wspólni
ków albo przez wniesienie udziałów przez osobę trzecią lub wspól
nika.

v.2. Spółka może tworzyć kapitały i .fundusze za zgodą 
Zgromadzenia wspólników.

v.3. Kapitał spółki może ulec zwiększeniu do kwoty (podać 
maksymalną wysokość). Wpłata powinna nastąpić w 
następujący sposób.................. i w następującym ter
minie ..................
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§ 18. Wspólnikom
v.1. nie przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia podwyż

szonego kapitału,
v.2. przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia podwyższo

nego kapitału, '
v.3. prawo pierwszeństwa objęcia podwyższonego kapitału

przysługuje tylko następującym wspólnikom.................
(lub wspólnikowi)..................

§ 19. Podwyżka kapitału zakładowego nie objęta przez wspól
nika przypadnie /

v.1...............................(wskazać komu)
v.2. spółka dokona tego podziału.

§ 20. Wszyscy Wspólnicy
0038v.1. będą zobowiązani do dopłat w granicach.........'.............

(cyfrowo oznaczonej wysokości w stosunku do udzia
łów)

v.2. dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników 
równomiernie w stosunku do udziałów.

§ 21 Dopłat można żądać
v.1. w razie uzasadnionej potrzeby
v.2. tylko w następujących wypadkach............................
v.3. tylko jednorazowo
v.4. tylko.................. (wskazać ile razy).

§ 22.
I. Ustala się maksymalną granicę dopłat w wysokości.............

v.1. w tych granicach można żądać dopłaty jednorazowo 
v.2. w tych granicach można żądać dopłat kilka razy.

II. Zapłata dopłat powinna nastąpić w terminie d o ..................
III. N'ieu iszczenie w terminie dopłaty pociągnie za sobą: 

v.1. zapłatę odsetek ustawowych
v.2. zapłatę odsetek ustawowych, a nadto obowiązek na

prawienia dalszej szkody spowodowanej przez zwłokę.
IV. Zwrócone dopłaty

v.1. nie wchodzą w rachubę przy żądaniu nowych dopłat, 
v.2. wchodzą w rachubę przy żądaniu nowych dopłat.

V. O zwrocie dopłat rozstrzyga Zgromadzenie wspólników.
VI. v.1. Od dopłat przyznaje się odsetki. 

v.2. Od dopłat nie przyznaje się odsetek.
§ 23.

I. Na miejsce zmarłego wspólnika 
v.1. mogą wejść jego spadkobiercy (ustawowi, testamen

towi) i zapisobiorcy
v.2. mogą wejść jedynie następujący spadkobiercy.............
v.3. nie mogą wejść następujący spadkobiercy.....................
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v.4. nie mogą wejść spadkobiercy
v.5. nie mogą wstąpić osoby, które oddają się konkuren

cyjnemu przedsiębiorstwu lub działalności.
II. Spłata spadkobierców następuje przez 

v.1. nabycie ich udziałów
a) przez innych wspólników
b) przez osobę trzecią wskazaną przez spółkę 

v.2. obniżenie kapitału zakładowego.
§ 24.

I. Jeżeli zmarły wspólnik posiadał większą liczbę udziałów, to 
v.1. z mocy niniejszej umowy wyłącza się podział tych

udziałów rpiędzy spadkobierców i spadkobiercy ci ma
ją pozostać współwłaścicielami wszystkich udziałów, 

v.2. nie jest wyłączony podział tych udziałów między spadko
bierców

II. Jeżeli według niniejszej umowy wspólnik mógł posiadać 
tylko jeden udział, to
v.1. udział ten może być podzielony między spadkobier

ców,
v.2. udział ten nie może być podzielony między spadko

bierców,
v.3. wprowadza się następujące ograniczenia przy podziale 

tego udziału..................
§ 25. Czysty zysk wynikający z rocznego bilansu:

I. zostanie wypłacony wspólnikom,
II. v.1. ma być zachowany dla powiększenia kapitału zakłado

wego
v.2. ma być zachowany dla utworzenia funduszu rezerwo

wego
v.3. osiągnięty w okresie od do ma być wyłą

czony od podziału i
a) zachowany dla powiększenia kapitału zakładowego
b) zachowany dla utworzenia funduszu rezerwowego

v.4. w wysokości ma być wyłączony od podziału
i
a) zachowany dla powiększenia kapitału zakładowego
b) zachowany'dla utworzenia funduszu rezerwowego.

III. v.1. przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do
udziałów

v.2. wspólnikowi X przypadnie wyższy zysk,
niżby to odpowiadało jego udziałowi, a mianowicie 

v,3. wspólnikom X, V, Z , przypadnie wyższy 
zysk, niżby to odpowiadało ich udziałom

v.4. najpierw wspólnikowi X .................. zostanie Wypłacona
z niego kwota z ł .........
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v.5. suma z niego (lub % ) ma być przeznaczona
na następujące cele (dobroczynne, naukowe itp.)

IV. zostanie wypłacony natychmiast po powzięciu uchwały do
tyczącej wypłaty zysku,

§ 26. Udział może być umorzony
I. v.1. Umorzenie obejmuje tylko następujące udziały

z upływem czasu, tj. z dniem ..................
v.2. Umarza się go okresowo w terminie od dnia 

następujące udziały..................
a) w następującej kolejności
b) w drodze losowania.

II. v.1. tylko z czystego zysku
v.2. z kapitału zakładowego z zachowaniem warunków 

określonych w art. 260 k.h., z tym zastrzeżeniem, że nie 
można będzie udziału umorzyć przed zaspokojeniem 
lub zabezpieczeniem wierzycieli, którzy zgłosili sprze
ciw przeciw obniżeniu.

III. Mimo umorzenia udziału
v.1. wspólnikowi, po pokryciu zysku przypada

jącego innym wspólnikom, ma być wypłacona część 
zysku ..................

v.2. wspólnik, którego udział umorzono, otrzyma część 
(stosunkową) z majątku spółki pozostałego po umo
rzeniu lub pokryciu wszystkich udziałów.

§ 27. Nabycie udziałów przez spółkę jest dopuszczalne tylko
I. w celu ich umorzenia

II. wtedy, gdy umorzenie ma nastąpić z powodu obniżenia 
kapitału zakładowego

III. gdy dotyczy to własnych udziałów w razie połączenia spó
łek

IV. w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, któ
rych nie można zaspokoić z innego majątku wspólnika.

§ 28. Organami spółki są:
a) Zgromadzenie wspólników,
b) Zarząd spółki, •
c) Rada nadzorcza.

§ 29.
I. Do kompetencji Zgromadzenia wspólników należą nastę

pujące sprawy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu 

oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i kwito
wanie władz spółki z wykonania przez nie obowiązków,

b) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o napra
wienie szkody wyrządzonej przez zawiązanie spółki lub 
sprawowanie zarządu albo nadzoru,
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c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz usta
nowienie na nim prawa użytkowania,

d) nabycie i zbycie nieruchomości,
e) zwrot dopłat,
f) wybóc pełnomocników do zawarcia umów pomiędzy 

spółką a członkami zarządu lub dla sporów z nimi,
g) związane z nabyciem urządzeń służących do trwałego 

użytku w warunkach określonych w art. 222 k.h.,
h) dotyczące powzięcia uchwały co do dalszego istnienia 

spółki w razie powstania straty przewyższającej sumę 
kapitałów zapasowych i rezerwowych oraz połowę ka
pitału zakładowego,

i) dotyczące rozwiązania spółki lub przeniesienia siedzi
by za granicę,

j) dotyczące łączenia spółek,
k) dotyczące oznaczenia wysokości i terminu dopłat,
l) dotyczące ustanowienia członków zarządu,
ł) dotyczące ustanowienia członków rady nadzorczej i 

komisji rewizyjnej,
m) dotyczące udzielenia członkom zarządu zezwolenia na 

zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczest
niczenie w spółce konkurencyjnej w charakterze wspól
nika jawnego lub we władzach spółki konkurencyjnej,

n) dotyczące uchwalenia regulaminu dla rady nadzorczej 
i komisji rewizyjnej,

o) dotyczące rozporządzenia czystym zyskiem.
II. Zgromadzenie wspólników wybiera Radę nadzorczą na

okres..................., przy czym członkowie Rady mogą być
ponownie wybierani.

III. Zgromadzenia wspólnjków odbywają się 
v.1. w miejscu siedziby spółki
v.2. w miejscowości............................poza siedzibą spółki
v.3. w 'miejscowościach ......................... według wyboru

zarządu.
IV. Zgromadzenie wspólników zwołuje(ą)

a) zarząd
b) rada nadzorcza jak również komisja rewizyjna w wa

runkach określonych w art. 226 § 2 k.h.
c) inne osóby
v.1. przewodniczący zarządu 
v.2. przewodniczący rady nadzorczej 
v.3. każdy członek zarządu lub rady nadzorczej albo ko

misji rewizyjnej
v.4. każdy wspólnik, chociaż nie jest członkiem zarządu 

lub organu nadzorczego
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v.5. następujący wspólnicy
V. v.1. Każdy wspólnik ma jeden głos.

v.2. Na każde pełne ..................  złotych przypada jeden
głos

v.3. Wspólnik może mieć najwyżej ........głosów.
v.4. Wspólnik może mieć większą liczbę głosów, niżby 

wypadało ze stosunku udziałów, tzn....................
VI. v.1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz

wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. 
v.2. Wspólnik nie może uczestniczyć w Zgromadzeniu 

oraz wykonywać swego prawa głosu przez pełnomoc
nika

v.3. Pełnomocnikiem
a) nie może być................... ........(imię i nazwisko)
b) nie może b y ć ............................ (osoba pewnej ka

tegorii)
c) może być ty lko ............................(pewna osoba np.

tylko wspólnik)
d) może być członek zarządu, który nie jest wspól

nikiem
e) może być pracownik spółki.

VII. Jedna i ta sama osoba może zastąpić kilku wspólników, 
ale wspólnik nie może ustanowić kilku pełnorriocników, 
choćby nawet łącznie mieli działać; pełnomocnik nie musi 
jednakowo głosować w imieniu wszystkich mocodawców.

VIII. Uchwały zapadają
v.1. bezwzględną większością głosów oddanych 
v.2„ co do wszystkich przedmiotów tylko wtedy, gdy za 

wnioskiem oświadczają się wszyscy wspólnicy 
v.3. co do następujących przedmiotów dotyczących

tylko wtedy, gdy za wnioskiem oświadczają się wszy
scy wspólnicy

v.4. kwalifikowaną większością głosów obliczoną
a) według kapitału zakładowego
b) według liczby obecnych
c) według kapitału i osób 

v.5. względną większością głosów
a) w każdym wypadku, w którym ustawa nie wymaga 

kwalifikowanej większości
b) co do następujących przedmiotów...........................

v.6. w razie równości głosów rozstrzyga
1. głos przewodniczącego
2. los

v.7. członków Zarządu, Rady nadzorczej i Komisji rewi
zyjnej wybiera się według systemu proporcjonalności.



60 Wiesław Łukawski ,  Ksawery Łukawski Nr 8 (380)

IX. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki — nie wyłącza
jąc zmiany umowy przedsiębiorstwa — w sprawie połą
czenia spółek, rozwiązania spółki i zbycia przedsiębior
stwa — zapadają
v.1.. większością dwóch trzecich głosów 
v.2. większością dwóch trzecich kapitału zakładowego 
v.3. większością trzech czwartych głosów oddanych 
v.4. jednomyślnie.

X. W wypadku przewidzianym w art. 253 k.h. do uchwały o 
rozwiązaniu spółki wystarczy
v.1. bezwzględna większość głosów oddanych 
v.2. kwalifikowana większość (patrz pkt VII wariant 4).

XI. Uchwały w sprawie zmian umowy spółki zwiększających 
świadczenia wspólników lub uszczuplających prawa przy
znane osobiście poszczególnym wspólnikom wymagają 
zgody wszystkich wspólników, których dotyczą.

XII. W toku likwidacji, dopłaty mogą być uchwalone tylko za 
zgodą wszystkich wspólników.

XIII. Głosowanie
I. v.1. jest jawne

v.2. w następujących sprawach ..................  głosowanie ma
być tajne, mimo że nie są one wymienione w art. 238 
k.h., jako objęte obowiązkiem tajnego głosowania

II. jest tajne przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie
członków władz spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie 
ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach oso
bistych, a ponadto na żądanie choćby jednego z obec
nych.

§ 30. Spółka ustala skład Zarządu w osobach:
a) ...............................................(prezes — dyrektor — spółki)
b) ........................... (wiceprezes — z-ca dyrektora — spółki)

§ 31. I. Zarząd spółki jest organem wykonawczym i zarządzają
cym spółki. Zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz, podejmuje 
decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

II. Do zarządu mogą należeć 
v.1. tylko wspólnicy
v.2. osoby spoza grona wspólników tylko wtedy, gdy po

siadają następujące kwalifikacje
III. Do zarządu nie mogą należeć

v.1.............. ,........ .......(imiona i nazwiska)
v.2. z racji swego zawodu lub stanowiska............................

IV. Do zarządu musi należeć...........................(imię i nazwisko)
V. Zarząd składa się z

v.1. jednego członka 
v.2........... członków
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VI. Członków zarządu
v.1. ustanawia Zgromadzenie wspólników (patrz: § 29 p.l.) 
v,2. ustanawiają ich wspólnicy na podstawie własnej 

uchwały
a) powziętej zwyczajną większością głosów
b) powziętej większością kwalifikowaną (jaką?) 

v.3. powołuje rada nadzorcza
v.4. powołuje wspólnik............................(imię i nazwisko)
v.5. powołuje grupa wspólników w osobach ;

. v.6. członka zarządu kooptują inni członkowie zarządu w 
razie ustąpienia członka zarządu

VII. Członkowie zarządu
v.1. mogą być w każdej chwili odwołani, co jednak nie 

pozbawia ich roszczeń wynikających z umowy o 
pracę

v.2. mogą być odwołani z ważnych powodów
VIII. Odwołanemu członkowi zarządu będącemu wspólnikiem 

v.1. nie przysługuje odszkodowanie
v.2. przysługuje odszkodowanie w maksymalnej kwocie 

złotych..................
IX. Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania 

oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane 
jest, aby
v.1. a) współdziałało wtedy dwóch członków zarządu

b) współdziałał jeden członek zarządu łącznie z pro
kurentem

v.2. reprezentował zarząd którykolwiek członek zarządu 
v.3. reprezentowali zarząd (np. trzech człon

ków zarządu)
v.4. działali — tylko łącznie — wszyscy członkowie za

rządu
v.5. prawo samoistnego reprezentowania przysługiwało 

następującym członkom zarządu 
(imiona i nazwiska), a pozostałym — tylko prawo 
łącznego reprezentowania 

v.6. aby zawsze działał członek zarządu
(imię i nazwisko) z jednym lub z kilkoma innymi 
członkami zarządu

X. Wobec spółki członkowie zarządu podlegają ogranicze
niom
1. ustanowionym w art. 202, 203, 221,222 i 223 k.h.
2. v.1. takim, że członkowie zarządu muszą zasięgać ze

zwolenia rady nadzorczej
v.2. takim, że członkowie zarządu muszą zasięgać ze

zwolenie komisji rewizyjnej
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v.3. takim, że członkowie zarządu muszą zasięgać ze
zwolenia w uchwale zgromadzenia wspólników 

v.4. takim, że mogą działać tylko na podstawie jedno
myślnej uchwały członków zarządu 

v.5. takim, że członkowie zarządu muszą uzyskać zgo
dę członka zarządu w osobie 

v.6. takim, że załatwienie interesów, które w ciągu 
(określonego) czasu przekraczają kwotę
a) nie jest dopuszczalne
b) jest dopuszczalne tylko za zezwoleniem 

(wskazać organ).
XI. Przy wieloosobowym zarządzie, w stosunkach między 

członkami zarządu obowiązują następujące zasady: 
v.1. każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowa

dzenia spraw spółki
v.2. zarząd może prowadzić sprawy spółki tylko łącznie z

v.3. następujący członkowie zarządu są
uprawnieni do prowadzenia spraw spółki 

v.4. tylko członek zarządu łącznie z którymkol
wiek innym członkiem zarządu mogą prowadzić spra
wy spółki

v.5. do uchwały zarządu potrzebna jest
1. jednomyślność
2. kwalifikowana większość: 

we wszystkich sprawach
w następujących sprawach............................

XII. 1. Prawo kontroli przysługuje każdemu wspólnikowi. W
tym celu wspólnik może każdego czasu przeglądać 
księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans na swój 
użytek i żądać wyjaśnień od zarządu.

2. W wypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji 
rewizyjnej
v.1. wyłącza się indywidualną kontrolę wspólników 
v.2. nie wyłącza się indywidualnej kontroli wspólników.

XIII. Rada nadzorcza zostaje wybrana w składzie
XIV. Rada nadzorcza

1. Składa się ona z 
v.1. trzech członków
v.2. minimalnie z trzech lub więcej członków 
v.3. z większej liczby członków wybranych przez organ 

powołany do wybrania członków rady nadzorczej 
v.4. liczba członków rady nadzorczej nie może prze

kraczać .........
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2. Powołanie członków rady nadzorczej może się od
bywać
v.1. w drodze zamianowania

a) przez następujące osoby fizyczne
b) przez następującą osobę prawną 

v.2. w drodze kooptacji przez
radę nadzorczą z późniejszym zatwierdzeniem 
przez zgromadzenie wspólników 

v.3. grupami
v.4. w następującej liczbie członków — w dro

dze wyboru
v.5. w następującej liczbie członków .......— w dro

dze mianowania
3. Radę nadzorczą powołuje się na 

v.1. jeden rok
v.2. na okres (czas dłuższy)
v.3. na czas trwania spółki;
v.4. Radę nadzorczą złożoną z następujących człon

ków powołuje się na
a) okres.................. (dłuższy niż rok)
b) czas trwania spółki.

4. Komisja rewizyjna składa się 
v.1. z trzech członków
v.2. z .........członków (większej liczby członków)
v.3. z liczby członków określonych przez organ powo

łany do ustanowienia członków komisji rewizyj
nej;

5. prawo nadzoru
v.1. może wykonywać każdy członek rady nadzorczej 

z osobna
v.2. członek rady nadzorczej nie będący wspólnikiem 

nie może wykonywać indywidualnego nadzoru, a 
umowa wyłącza indywidualną kontrolę wspólni
ków.

6. Do uprawnień rady nadzorczej należy w szczególno
ści:

a) wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością 
spółki we wszystkich gałęziach

b) badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat 
zarówno co do zgodności z księgami i dokumen
tami, jak i ze stanem faktycznym

c) badanie sprawozdania zarządu oraz wniosków za
rządu co do podziału zysków i pokrycia strat

d) składanie zgromadzeniu wspólników dorocznego
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sprawozdania pisemnego z wyników powyższego 
badania.

7. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy badanie* bi
lansu, rachunków zysków i strat, sprawozdania i wnio
sków zarządu co do podziału zysków lub pokrycia 
strat w trybie i w zakresie przewidzianym do wykony
wania powyższych czynności przez radę nadzorczą.

8. Rozszerza się uprawnienia rady nadzorcżej w ten spo
sób, że zarząd jest obowiązany uzyskać zezwolenie 
rady nadzorczej przed dokonaniem następujących 
czynności (dokładnie określić), gdy np.
zamierza przystąpić do większej czynności natury go
spodarczej, jak odnowienie zakładu, podwyższenie 
lub obniżenie produkcji, gdy ma zawrzeć umowę kup
na lub sprzedaży przedmiotu znaczniejszej wartości, 
gdy ma zawrzeć umowę o pracę z dyrektorem admi
nistracyjnym lub technicznym.

9. W razie braku rady nadzorczej w spółce,
v.1. powierza się komisji rewizyjnej stały nadzór nad 

działalnością spółki
\T2. rozszerza się obowiązki komisji rewizyjnej ponad 

określone w art. 214 § 1 k.h. w sposób następu
jący ............................

10. Uchwały rady nadzorczej i komisji rewizyjnej mogą 
być powzięte pod warunkiem, że wszyscy ich człon
kowie zostali zawiadomieni o terminie zebrania; uch
wały zapadają w sposób następujący:
v.1. konieczna jest bezwzględna większość głosów 

obecnych
v.2. wystarcza największa liczba oddanych głosów 
v.3. konieczna jest bezwzględna większość wszyst

kich, a nie tylko obecnych członków rady lub 
komisji rewizyjnej

v.4. konieczna jest większość kwalifikowana
a) we wszystkich sprawach
b) w następujących sprawach ;

w razie równości głosów rozstrzyga głos prze
wodniczącego

v.5. konieczna jest jednomyślność
a) we wszystkich sprawach
b) w następujących sprawach

11. Regulamin Rady nadzorczej i Komisji rewizyjnej, okre
ślający ich organizację i sposób wykonywania czyn
ności,
v.1. uchwala walne zgromadzenie wspólników
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v.2. walne zgromadzenie może uprawnienia swe co 
do uchwalenia regulaminu przelać na radę nad
zorczą lub na komisję rewizyjną.

§ 32.
1. Rokiem obrachunkowym spółki jest 

v.1. rok kalendarzowy
v.2. rok rozpoczynający się od pierwszego dnia mie

siąca .................. (wskazać miesiąc).
2. Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzać należy 

v.1. z upływem roku
v.2. z upływem.........(krótszego okresu niż rok).

3. * Podwyższenie kapitału zakładowego:
v.1. jest z mocy niniejszej umowy dopuszczalne przy 

spełnieniu następujących warunków..................
a) podwyższenie może nastąpić o minimalną kwotę

kapitału.........
b) podwyższenie może nastąpić o maksymalną kwo

tę kapitału.................
v.2. do podwyższenia kapitału zakładowego potrzebna 

jest uchwała wspólników.
4. *v.1. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeń

stwa do objęcia podwyższonego kapitału 
v.2. Wspólnikom nie przysługuje prawo pierwszeństwa 

objęcia podwyższonego kapitału 
v.3. Prawo pierwszeństwa objęcia podwyższonego kapi

tału przysługuje tylko następującym wspólnikom...
v.4. Podwyżka kapitału zakładowego nie objęta przez 

wspólnika
a) zostanie przydzielona dowolnie przez spółkę
b) inni wspólnicy nie będą mieli prawa pierwszeń

stwa do udziału, którego wspólnik nie objął
c) zostanie przydzielona (wskazać komu).

§ 33.1. Rozwiązanie spółki powodują następujące przyczyny prze
widziane w umowie spółki:

a) upływ czasu, na który została zawarta spółka
b) upływ czasu, w ciągu którego spółka miała dokonywać 

pewnych czynności zarobkowych (np. wyrąb drzewo
stanu)

c) wykorzystanie koncesji udzielonej na określony czas
d) zmniejszenie się kapitału zakładowego, a wspólnicy nie 

uchwalą dopłaty

* Paragraf 32 pkt 3 i 4 dotyczy zmiany umowy spółki w razie braku zapisów wymie
nionych w § 17 i 18.
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e) skorzystanie przez wspólnika z przyznanego mu prawa 
wypowiedzenia spółki
1. na pewien czas naprzód albo
2. wobec braku zysku

f) przewidziane w umowie spółki postanowienia, że
1. śmierć jednego ze wspólników albo śmierć tylko

wspólnika (wskazanego) powoduje jej
rozwiązanie, przy czym wszystkie udziały nie znaj
dowały się w ręku wymienionego wyżej zmarłego 
wspólnika w chwili jego śmierci

2. upadłość wspólnika powoduje jej rozwiązanie, gdy 
inni wspólnicy nie zapobiegli rozwiązaniu przez 
nabycie jego udziału

g) całkowite zwinięcie określonego przedsiębiorstwa.
2. W okresie likwidacji

a) może nadal istnieć
1. rada nadzorcza
2. komisja rewizyjna

b) nie mają istnieć nadal
1. rada nadzorcza
2. komisja rewizyjna,
chociaż są ustanowione w spółce, jeżeli jednak nie są 
one obowiązkowe w myśl art. 206 § 2 k.h.

c) wspólnik może wykonywać indywidualną kontrolę (art. 
205 k.h.) w okresie likwidacji, jeżeli nie wyłączono jej 
umową spółki (art. 206 § 3 k.h.), a w okresie likwidacji 
istnieje organ nadzorczy.

d) v.1. likwidatorami spółki są członkowie zarządu 
v.2. likwidatorami spółki są następujące osoby
v.3. likwidatorami spółki będą osoby, które w chwili 

przejścia spółki w stan likwidacji zajmowały nastę
pujące stanowisko....................................................
(np. dyrektora oznaczonego banku, prezesa ozna
czonego stowarzyszenia)

e) v.1. likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uch
wały wspólników

v.2. likwidatorzy nie mogą być odwołani 
v.3. likwidatorzy mogą być odwołani tylko pod nastę

pującymi warunkami
3. Podział między wspólników majątku pozostałego po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może 
nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ostat
niego ogłoszenia o otwarciu likwidacji
v.1. po wezwaniu wierzycieli
v.2. a) wspólnik może odebrać przypadającą na niego
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część majątku tylko w przeciągu następującego 
terminu.................

b) a po bezskutecznym upływie terminu wymienio
nego pod lit. a), ta część majątku przypada na 
rzecz:
x) innych wspólników w stosunku do ich udziałów
y) na następujące cele .?.............................

4. Księgi i dokumenty spółki rozwiązanej będą oddane na
przechowanie
v.1. osobie (określonej w umowie)
v.2. osobie wskazanej w uchwale wspólników, 
v.3. a w braku osób wymienionych wyżej przechowawcę 

wyznaczy sąd rejestrowy.
§ 34. Sprawy nie unormowane niniejszą umową będą regulo

wane uchwałami organów spółki oraz przepisami kodeksu handlo
wego lub obowiązującymi ustawami.


