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WSTĘP

 – Spółka czy działalność gospodarcza oparta na wpisie do ewidencji?
 – Jeśli spółka, to jaka?
 – Spółka jawna, komandytowa, akcyjna, z  ograniczoną odpowie-

dzialnością?

Proste pytania, proste odpowiedzi. Codziennie wiele osób zadaje so-
bie podobne. Każde z nich pociąga zaś za sobą kolejne pytania. Czas 
trwania spółki: określony, czy nieokreślony? Wartość nominalna 
udziałów, siedziba, organy i ich kompetencje, zasady głosowań, przed-
miot przedsiębiorstwa, rok obrotowy pokrywający się z rokiem ka-
lendarzowym czy może przesunięty – kwestii do przemyślenia i roz-
strzygnięcia wiele. Dużo też zatem możliwości dostosowania spółki 
do indywidualnych potrzeb zainteresowanych powołaniem jej do ży-
cia założycieli.

Na koniec grudnia 2019 r., zgodnie z danymi opublikowanymi przez 
Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu „Zmiany strukturalne 
grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 2019”1, 
na 1 296 000 osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej wpisano około 521 000 spółek handlowych.

Na wskazaną datę spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wpisano 
około 429 000, co przekłada się na 82% wszystkich spółek handlo-

1 Główny Urząd Statystyczny, Departament Standardów i  Rejestrów, „Zmiany 
strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w  rejestrze REGON, 2019 r.”, 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/
zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/ (dostęp: 28.07.2020 r.), s. 14.
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wych. Tym samym statystycznie na  każde pięć spółek – aż cztery 
z nich stanowią właśnie spółki z o.o.

Ewidentna popularność tej formy prawnej nie jest niczym nowym. 
Spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością, występujące w  obrocie, 
to zarówno podmioty zarejestrowane przed wielu laty, jak i  spółki 
nowe, wpisane do  rejestru w  ostatnich miesiącach. Niezależnie 
od  tego, kiedy doszło do  zawiązania spółki, do  jej powstania nie-
zbędne było i  jest zawarcie umowy spółki (czy też, w  przypadku 
spółki jednoosobowej, przyjęcie aktu założycielskiego przez jej za-
łożyciela).

Zgodnie z art. 163 k.s.h. do powstania spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością wymaga się m.in. zawarcia umowy spółki, natomiast 
art. 157 k.s.h. określa wymogi co do treści umowy i  jej formy. Już 
z lektury tych dwóch przepisów widać, że umowa spółki jest niezwy-
kle istotnym dokumentem, jej treść kształtuje zaś organizację i zasady 
funkcjonowania przyszłej spółki.

Kodeks spółek handlowych w art. 157 precyzuje wymogi co do treści 
umowy. Stanowi w § 1, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością powinna określać:
 1) formę i siedzibę spółki;
 2) przedmiot jej działalności;
 3) wysokość jej kapitału zakładowego;
 4) kwestię, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczegól-

nych wspólników;
 6) czas trwania spółki, jeśli jest określony.

To ustawowe minimum.

Umową spółki wspólnicy tworzą nowy podmiot i postanowienia tej 
umowy będą towarzyszyły im w codziennym funkcjonowaniu, bie-
żącej działalności gospodarczej, wzajemnych rozliczeniach, a nawet 
w ewentualnych sporach. Treść umowy, precyzyjnie oddająca zgodny 
zamiar wspólników, dostosowana do  ich ustaleń, możliwości czy 



Wstęp 15

ograniczeń może zatem pozwolić na uniknięcie wielu potencjalnych 
nieporozumień, konfliktów czy rozczarowań.

Wzorzec umowy, stosowany podczas elektronicznej rejestracji spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie teleinformatycznym 
S24, obejmujący 17 paragrafów, zawiera wyłącznie podstawowe in-
formacje i postanowienia2. W wielu sytuacjach to wystarczająca rama 
i nie ma potrzeby poszukiwania innej formy.

Na etapie tworzenia spółki warto jednak przyjrzeć się uważnie dostęp-
nym rozwiązaniom, przeanalizować możliwe postanowienia, ocenić 
ich potencjalne skutki. Także w przypadku spółki istniejącej warto 
dokonać przeglądu umowy pod kątem dostosowania jej do zmienia-
jących się realiów, potrzeb wspólników, nowych regulacji prawnych.

Niniejsza publikacja, tworzona przez praktyków, ma na celu podsu-
mowanie wieloletnich doświadczeń w przystępnej formie. Podążając 
za poszczególnymi elementami umowy, pragniemy wskazać istotne 
kwestie, zwrócić uwagę na niektóre postanowienia, zaprezentować 
możliwą redakcję.

Dla wygody proponujemy bazowy tekst umowy spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, umieszczony przed poszczególnymi rozważa-
niami na temat kolejnych paragrafów tejże umowy.

2 Załącznik nr 1 – Wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie okre-
ślenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych 
w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1483)”.
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PRZYKŁADOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uwaga wstępna

Poniżej prezentujemy opracowany przez autorów komentarza przy-
kładowy tekst umowy spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością, 
w którym uwzględnione zostały zarówno jej podstawowe elementy 
konstrukcyjne, jak i postanowienia dodatkowe, które mogą zostać 
zaadaptowane przez założycieli do sprecyzowania reguł funkcjono-
wania powołanego do życia podmiotu.

Przedstawiony projekt stanowił również wykorzystany podczas pracy 
nad oddanym Państwu komentarzem model, szczegółowo analizo-
wany w dalszej części tekstu. Poszczególne rozdziały komentarza od-
noszą się bezpośrednio do podanych poniżej paragrafów przykłado-
wego aktu założycielskiego.

Warto również zaznaczyć, że przedstawiony tekst stanowi w naszej 
ocenie umowę spółki zawierającą postanowienia, które często można 
napotkać w praktyce obrotu, i które przez to warte są skomentowania. 
Nie należy jednak traktować zaproponowanego tekstu umowy spółki 
jako tekstu rekomendowanego dla zainteresowanych założeniem 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorców. Umowa 
spółki powinna zostać przecież odpowiednio dopasowana do potrzeb 
konkretnych wspólników i zaplanowanej przez nich działalności.
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Postanowienia obowiązkowe

W zakresie odpowiednich sekcji komentarza autorzy wskazują, które 
elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią 
elementy obligatoryjne, bezwzględnie wymagane przez ustawodawcę, 
które zaś oddane są już swobodzie decyzyjnej założycieli i mogą być 
przez nich dostosowane wedle potrzeb spółki. Artykuł 157 k.s.h. wy-
mienia obligatoryjne elementy umowy spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Wedle tego przepisu umowa spółki musi określać:
 1) firmę i siedzibę spółki;
 2) przedmiot działalności spółki;
 3) wysokość kapitału zakładowego;
 4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczegól-

nych wspólników;
 6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Postanowienia dotyczące kwestii obligatoryjnych zostały podkreślone 
w zaproponowanym tekście.

Postanowienia alternatywne

Naturalnie tekst umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
może być dowolnie, w granicach przewidzianych ustawą, kształto-
wany przez założycieli, w konsekwencji czego również zapropono-
wany tekst może być w wielu miejscach łatwo dopasowany do potrzeb 
konkretnej spółki (poprzez chociażby dostosowanie większości po-
trzebnych w głosowaniach lub określenie terminów kadencji człon-
ków organów).

Jednocześnie jednak w  praktyce spotykane są utarte modele po-
stępowania, często stanowiące wobec siebie naturalne alternatywy. 
Co ciekawsze przykłady takich zamiennych rozwiązań również zo-
stały uwzględnione w przykładowym tekście.
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§ 1 
Postanowienia ogólne

1. Stawający oświadczają, iż niniejszym zawiązują spółkę z ograni-
czoną odpowiedzialnością, dalej zwaną „Spółką”.
2. Spółka będzie działać pod firmą: [………]. Spółka może także uży-
wać skrótu firmy [………] lub [………], jak również wyróżniającego 
ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest [………].
4. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej gra-
nicami.
5. Spółka może tworzyć na obszarze swego działania oddziały, przed-
siębiorstwa i przedstawicielstwa.

§ 2 
Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1) PKD 58.29 Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego 

oprogramowania;
 2) PKD 62.01 Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
 3) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządze-

niami informatycznymi;
 4) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami in-

ternetowymi (hosting) i podobna działalność;
 5) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie infor-

macji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 6) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;
 7) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i  fundu-
szów emerytalnych;

 8) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finan-
sowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

 9) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachu-
nek;

 10) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami włas-
nymi lub dzierżawionymi;
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 11) PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 12) PKD 68.32.Z  – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane 

na zlecenie;
 13) PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i hol-

dingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działal-
ności wymagać będzie uzyskania koncesji, zezwolenia lub innych nie-
zbędnych uprawnień, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu 
stosownej koncesji, zezwolenia lub uprawnień.

§ 3 
Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

alternatywnie:

Spółka zostaje utworzona na okres do dnia [………] roku.

lub:

Spółka zostaje utworzona na okres [………] lat obrotowych od dnia 
jej wpisu do rejestru przedsiębiorców3.

§ 4 
Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [………] zł ([………]  złotych) 
i dzieli się na [………] ([………]) równych i niepodzielnych udziałów 
o wartości nominalnej [………] zł ([………] złotych) każdy4.
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział5.

3 Ujęcie w tekście umowy spółki postanowienia dotyczącego czasu trwania spół-
ki jest obligatoryjne w  przypadku zawarcia umowy na  czas oznaczony (art.  157 § 1 
pkt 6 k.s.h.) i jedynie fakultatywne, jeśli spółka ma funkcjonować bezterminowo.

4 Kwestia obligatoryjna do  zaznaczenia w  treści umowy spółki (art.  157 § 1 
pkt 3 k.s.h.). Może być jednak inaczej rozwiązana.

5 Jak wyżej. Kwestia obligatoryjna do zaznaczenia w treści umowy spółki (art. 157 
§ 1 pkt 4 k.s.h.).
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3. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepie-
niężnymi.

alternatywnie:

Udziały mogą być pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Wszystkie udziały w Spółce zostały objęte przez [………], która ob-
jęła [………] ([………]) udziałów pokrywając je wkładem pieniężnym 
w wysokości [………] zł ([………] złotych).

alternatywnie:

Udziały w Spółce zostały objęte w następujący sposób:
 1) Wspólnik [………] objął [………] ([………]) udziałów o  łącznej 

wartości nominalnej [………] ([………]) złotych i pokrył je wkła-
dem pieniężnym w wysokości [………] ([………]) złotych,

 2) Wspólnik [………] objął [………] ([………]) udziałów o  łącznej 
wartości nominalnej [………] ([………]) złotych i pokrył je wkła-
dem niepieniężnym o wartości rynkowej [………] ([………]) zło-
tych w postaci [………] na co składają się: [………],

5. Zbycie udziału lub ułamkowej części udziału oraz obciążenie 
udziału wymaga uprzedniej zgody Spółki.
6. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela Zarząd w terminie 14 dni 
od dnia złożenia przez Wspólnika pisemnego zawiadomienia wska-
zującego co najmniej na liczbę udziałów planowanych do zbycia lub 
obciążenia oraz beneficjenta zbycia lub odpowiednio obciążenia.

alternatywnie:

Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela Zgromadzenie Wspólników 
w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia przez Wspólnika pisemnego 
zawiadomienia wskazującego co  najmniej na  liczbę udziałów pla-
nowanych do zbycia lub obciążenia oraz beneficjenta zbycia lub od-
powiednio obciążenia, w formie uchwały. W głosowaniu nie bierze 
udziału Wspólnik, który zamierza zbyć udziały.
7. Brak podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały zezwalającej lub od-
mawiającej zgody na zbycie lub odpowiednio obciążenie udziałów lub 
ułamkowej części udziału i poinformowania Wspólnika o decyzji Za-
rządu co najmniej w formie dokumentowej równoznaczny jest z wy-
rażeniem przez Spółkę zgody na wnioskowane zbycie lub obciążenie.
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