
UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1
Stawający,  zwani dalej  Wspólnikami, zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną
dalej Spółką.

§ 2
1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: _________________ spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótów firmy w brzmieniu:  _________________ spółka z
o.o. lub _________________ sp. z o.o. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3
Siedzibą Spółki jest __________{miejscowość}.

§ 4
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) ___{kod PKD} – _______________________{opis słowny}
2) ___{kod PKD} – _______________________{opis słowny}
3) ___{kod PKD} – _______________________{opis słowny}
4) ___{kod PKD} – _______________________{opis słowny}
5) …

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, Spółka będzie prowadzić w celach zarobkowych, jak i w
celach  gospodarczych  niemających  charakteru  zarobkowego,  we  wszelkich  formach
dopuszczonych prawem. 
3. Działalność, na prowadzenie której wymagane jest zezwolenie lub koncesja Spółka będzie
prowadzić, po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.

§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi _______ (________________) {podać cyfrowo i słownie}
złotych  i  dzieli  się  na  _______ (________________)  {podać  cyfrowo i  słownie} równych  i
niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy. 
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. 

§ 8
Udziały w kapitale zakładowym spółki zostały objęte w następujący sposób:

1) _______________________ {imię i nazwisko lub nazwę wspólnika} objął  _______
(________________) {podać cyfrowo i słownie}  udziałów o łącznej wartości nominalnej
_______ (________________) {podać cyfrowo i  słownie} złotych i  pokrył  je w całości
wkładem  pieniężnym  w  wysokości  _______  (________________)  {podać  cyfrowo  i
słownie} złotych.
2) _______________________ {imię i nazwisko lub nazwę wspólnika} objął  _______
(________________) {podać cyfrowo i słownie}  udziałów o łącznej wartości nominalnej
_______ (________________) {podać cyfrowo i  słownie} złotych i  pokrył  je w całości



wkładem  pieniężnym  w  wysokości  _______  (________________)  {podać  cyfrowo  i
słownie} złotych.

§ 9
1. Kapitał  zakładowy  Spółki  może  zostać  podwyższony  przez  podwyższenie  wartości
nominalnej udziałów istniejących lub drogą utworzenia nowych udziałów przez Zgromadzenie
Wspólników. 
2. Podwyższenie  kapitału  zakładowego  do  kwoty  1.000.000  (jednego  miliona)  złotych  w
terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. 
3. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowo utworzonych udziałów przysługuje Wspólnikom w
stosunku do ich dotychczasowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

§ 10
1. Wspólnicy są zobowiązani do wnoszenia dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów w
wysokości do dziesięciokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Wysokość  i  terminy dopłat  oznaczone  zostaną  w miarę  potrzeby uchwałą  Zgromadzenia
Wspólników.
3. Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników pod
warunkiem, że nie są potrzebne do pokrycia strat bilansowych Spółki.

§ 11
Zastawienie, dzierżawa, ustanowienie użytkowania udziałów albo chociażby niektórych tylko praw
płynących z posiadanych udziałów, wymaga zezwolenia Zgromadzenia Wspólników wyrażonego w
uchwale. 

§ 12
Organami Spółki są: 

1) Zarząd, 
2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 13
1. Zarząd Spółki  składa  się  z  jednego lub  większej  liczby członków,  w tym z  co  najmniej
jednego Prezesa.
2. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na czas nieokreślony.
3. Kadencja  członka  Zarządu  nie  wygasa  z  dniem  odbycia  zgromadzenia  wspólników
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.

§ 14
Zarząd  prowadzi  sprawy  Spółki  i  reprezentuje  ją  we  wszystkich  czynnościach  sądowych  i
pozasądowych.

§ 15
Każdy z członków zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie.

§ 16
W umowach między Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje pełnomocnik powoływany
uchwałą Wspólników.

§ 17
Zgromadzenia  Wspólników  odbywają  się  w  siedzibie  lub  w  innym  miejscu  na  terytorium



Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. 

§ 18
Rozporządzenie  prawem  lub  zaciągnięcie  zobowiązania  do  świadczenia  o  wartości  dwukrotnie
przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.

§ 19
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników.
2. Podział zysków i pokrycie strat.
3. Udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.
4. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu.
5. Zbycie, nabycie, obciążanie nieruchomości przedsiębiorstwa.
6. Zbycie i nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach.
7. Podwyższenie lub obniżanie kapitału zakładowego.
8. Zmiana umowy Spółki.
9. Rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarządu.
10. Ustalanie wysokości i terminów dopłat oraz zwrotów.

§ 20
1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. 
2. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą
na piśmie  zgodę na  postanowienie,  które ma  być  powzięte,  albo  na głosowanie  pisemne,  za
wyjątkiem spraw wymienionych w art. 231 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych, w których
pisemne głosowanie jest wyłączone. 

§ 21
1. Rok obrotowy pokrywa  się  z  rokiem kalendarzowym,  z  tym,  że  pierwszy rok  obrotowy
zakończy się 31 grudnia ____ roku. 
2. Spółka  zobowiązana  jest  prowadzić  dokumentację  i  księgi  rachunkowe  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawa.

§ 22
1. Likwidację  Spółki  przeprowadzają  likwidatorzy  powołani  uchwałą  Zgromadzenia
Wspólników. W razie braku uchwały powołującej likwidatorów, likwidatorami są członkowie
zarządu.
2. Majątek  pozostały  po  zaspokojeniu  lub  zabezpieczeniu  wierzycieli  zostanie  podzielony
pomiędzy Wspólników. Wspólnicy mogą postanowić, iż podział majątku nastąpi w naturze, przy
czym taka uchwała Wspólników zapada jednomyślnie. 

§ 23
W  sprawach  nieuregulowanych  umową  spółki  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu  spółek
handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

Poza umową spółki należy powołać zarząd spółki.


