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Aldona Pietrzak, Piotr Tracz

WSTĘP
1. Spółka jawna na rynku
Spółka jawna jest jednym z podstawowych typów spółki handlowej.
Ma ona długą historię i, tak jak inne spółki, w różnych okresach była
formą mniej lub bardziej chętnie wybieraną. Obecnie wydaje się dość
popularna na rynku polskim.
O spółce jawnej warto dyskutować z trzech niezależnych przyczyn.
Po pierwsze, stanowi ona jedną z bardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, zasadniczo
ustępuje miejsca na podium tylko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z ostatnim badaniem rynku przeprowadzonym przez
ekspertów Generalnego Urzędu Statystycznego w roku 2019 odnotowano funkcjonowanie 35 229 spółek jawnych. Dla porównania jej
najbliższa kuzynka – spółka partnerska – została założona zaledwie
2500 razy1.
Po drugie, zgodnie z art. 22 § 1 k.s.h. tło prawne dotyczące funkcjonowania w praktyce spółki o tym charakterze stanowi wzór dla
wielu innych form aktywności przedsiębiorców, w szczególności
innych spółek osobowych. Zgodnie z brzmieniem przepisu mamy
1
Główny Urząd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2019, Warszawa 2020, https://stat.gov.pl/download/gfx/
portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5504/1/24/1/zmiany_strukturalne_grup_
podmiotow_gospodarki_narodowej_2019.pdf (dostęp: 13.06.2022 r.).
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do czynienia ze spółką jawną, jeśli nie mamy do czynienia „z inną
spółką handlową”. Stanowi ona zatem model, który w przypadkach
innych spółek osobowych (w szczególności partnerskiej i komandytowej) jest rozbudowywany i modyfikowany, ale wciąż oparty na tym
samym szkielecie. Rozmowa o spółce jawnej pozwala więc na szersze spojrzenie na praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem
na rynku całej grupy tych podmiotów. Co za tym idzie, informacje
ujęte w treści przedstawionego Państwu komentarza mogą w wielu
przypadkach odpowiadać na problemy związane z funkcjonowaniem
innych spółek osobowych.
Po trzecie, spółka jawna stała się dla wielu przedsiębiorców formą
prowadzenia działalności „drugiego wyboru”. W wyniku licznych
i burzliwych procesów zmian systemu podatkowego niektóre formy
prowadzenia działalności, takie jak dla przykładu spółka komandytowa, utraciły swoją dotychczasową pozycję na rynku – co również
przełożyło się na wzrost zainteresowania spółką jawną. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź spółki działającej
w innej formie stanowi zaś źródło wielu problemów prawnych, które
ostatnio często stoją u podstaw pytań przedsiębiorców.

2. Specyfika spółki jawnej
Jawny charakter wskazany w nazwie analizowanej przez nas spółki
opiera się na regule transparentnego przedstawienia jej składu osobowego wobec zainteresowanych osób trzecich. Można dostrzec to już
bezpośrednio w sposobie skonstruowania firmy spółki jawnej (art. 24
§ 1 k.s.h.) obligującym wspólników albo do wskazania przynajmniej
jednej osoby, której nazwisko zostanie ujawnione w firmie, albo ujawnienia w ten sposób nawet wszystkich osób zaangażowanych w działalność spółki.
Ma to oczywiście związek z kluczową specyfiką spółki jawnej, w której każdy ze wspólników ponosi odpowiedzialność za jej działania
całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami
oraz z samą spółką. Zgodnie z art. 8 § 1 k.s.h. jak najbardziej spółka
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PRZYKŁADOWY TEKST UMOWY
SPÓŁKI JAWNEJ
1. Uwaga wstępna
Na kolejnych stronach prezentujemy przykładowy tekst umowy
spółki jawnej sporządzony przez autorów komentarza.
Przedstawiony projekt umowy stanowił punkt wyjścia dla autorów
w zakresie poszczególnych części analizy prawnej ujętej w dalszej części komentarza – odpowiednio względem poszczególnych paragrafów
umowy i uregulowanej w ich zakresie materii. W konsekwencji poszczególne rozdziały odnoszą się bezpośrednio do podanych poniżej
paragrafów przykładowego aktu założycielskiego.
W treści projektu umowy zarówno ujęto jej podstawowe, wymagane
wprost przez przepisy prawa elementy, jak również przewidziano
miejsce dla postanowień dodatkowych. Te drugie mogą zostać zmodyfikowane przez wspólników spółki, aby odpowiednio określić zasady rządzące spółką.
Przedstawiony tekst umowy spółki jawnej w ocenie autorów przedstawia postanowienia, które często można napotkać w praktyce obrotu
i które przez to warte są skomentowania.
Nie należy jednak traktować przez to zaproponowanego tekstu
umowy spółki jako tekstu jednoznacznie rekomendowanego wszelkim przedsiębiorcom zainteresowanym założeniem spółki jawnej.
Umowa spółki powinna zostać każdorazowo odpowiednio dopaso-
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wana do potrzeb konkretnych wspólników i zaplanowanej przez nich
działalności.

2. Postanowienia obowiązkowe
W zakresie odpowiednich sekcji komentarza autorzy wskazują, które
elementy umowy spółki jawnej stanowią w istocie jej elementy obligatoryjne, bezwzględnie wymagane przez ustawodawcę, a które pozostawione są już swobodzie decyzyjnej wspólników i mogą być przez
nich stosowane wedle potrzeb spółki.
Artykuł 25 k.s.h. wymienia obligatoryjne elementy umowy spółki
jawnej. Wedle tego przepisu umowa spółki musi określać:
1) firmę i siedzibę spółki,
2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich
wartość,
3) przedmiot działalności spółki,
4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
Postanowienia dotyczące kwestii obligatoryjnych zostały podkreślone
w zaproponowanym przez nas tekście.

3. Postanowienia alternatywne
Jak podkreślamy w dalszej części komentarza, tekst umowy spółki
jawnej może być w znacznym stopniu, zawsze jednak w granicach
przewidzianych ustawą, dostosowywany przez założycieli do ich potrzeb, W związku z tą okolicznością zaproponowany przez autorów
komentarza tekst umowy spółki jawnej może również zostać odpowiednio łatwo dopasowany do potrzeb konkretnej spółki.
Zarazem jednak w praktyce spotykane są utarte modele postępowania, często stanowiące wobec siebie naturalne alternatywy (przykładowo w przypadku zawarcia umowy spółki na czas oznaczony bądź
nieoznaczony). Ciekawe i często występujące w praktyce obrotu przy-
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kłady takich zamiennych rozwiązań również zostały uwzględnione
w przykładowym tekście, aby zobrazować szeroką gamę możliwości
faktycznego ukształtowania reguł funkcjonowania spółki jawnej.

4. Postanowienia dodatkowe
Zaproponowany tekst umowy spółki zawiera również wiele postanowień wykraczających poza ustawowe minimum określone w treści
art. 25 k.s.h. Wspólnicy dysponują przecież prawem szerokiego i dość
swobodnego kształtowania reguł rządzących ich spółką. Przedstawiamy zatem rozwiązania i mechanizmy funkcjonujące w praktyce,
aby umożliwić czytelnikom możliwie szerokie rozpoznanie w praktyce funkcjonowania spółek jawnych.
Niezależnie, z uwagi na wspomnianą już wyżej swobodę założycieli,
umowy spółek jawnych mogą naturalnie zawierać postanowienia całkowicie wykraczające poza te przedstawione w zawartym w tej publikacji
projekcie. Można wyobrazić sobie postanowienia zupełnie wychodzące
poza wypracowany kanon, przy czym każdorazowo należy poddać je
analizie przez pryzmat art. 2 k.s.h. oraz 3531 k.c., aby ustalić, czy przyjęte
przez założycieli postanowienia nie sprzeciwiają się przepisom prawa,
naturze stosunku spółki jawnej czy zasadom współżycia społecznego.

5. Postanowienia przewidziane we wzorcu umowy
Nie można również pominąć w zakresie naszej analizy postanowień
umowy spółki jawnej zaproponowanych wprost przez samego ustawodawcę w treści Rozporządzenia, czyli postanowień składających
się na wzorzec umowy spółki jawnej dostępny dla założycieli spółki
korzystających z internetowego systemu S24. Te również zostały
wskazane w projekcie stanowiącym przedmiot naszej dalszej analizy. Szczegółowe rozważania dotyczące treści wzorca zawarte zostały
w ostatnim rozdziale komentarza, przy czym do większości przyjętych tam rozwiązań w praktyce stosować należy odpowiednio uwagi
odnoszące się do treści „tradycyjnej” umowy spółki.
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Umowa spółki jawnej
§ 1. Zawarcie umowy Spółki
Stawający oświadczają, iż niniejszym zawiązują spółkę jawną, dalej
zwaną „Spółką”,
[wzorzec]
Stawający:
1) [–].
2) [–].
3) [–]
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę
jawną, zwaną dalej „Spółką”
§ 2. Firma Spółki
1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: Lądek Software Spółka
jawna,
[wzorzec]
Firma Spółki brzmi: [–] spółka jawna.
2. Spółka może używać firmy w formie skróconej: Lądek Software
Sp. j. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 3. Siedziba Spółki
1. Siedzibą Spółki jest miasto Lądek‑Zdrój.
[wzorzec]
Siedzibą Spółki jest: [–].
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granicami.
3. Spółka może tworzyć na obszarze swego działania oddziały,
zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa oraz uczestniczyć
w innych spółkach lub organizacjach gospodarczych na obszarze
działalności.
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§ 4. Czas trwania Spółki
1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
[alternatywnie]
Spółka została zawiązana na czas oznaczony [–]1.
[alternatywnie]
Spółka została zawiązana na czas życia wspólnika [–].
[wzorzec – wariant A]
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
[wzorzec – wariant B]
Spółkę zawiera się na czas oznaczony: do dnia [–].
2. W razie śmierci wspólnika, ogłoszenia upadłości wspólnika lub
wystąpienia wspólnika ze Spółki Spółka nie ulega rozwiązaniu.
[wzorzec – wariant A]
W razie śmierci wspólnika, ogłoszenia upadłości wspólnika lub wy‑
stąpienia wspólnika ze Spółki Spółka nie ulega rozwiązaniu.
§ 5. Przedmiot działalności Spółki
1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności
gospodarczej w obszarze produkcji gier komputerowych.
[alternatywnie]
Przedmiotem działalności Spółki jest, w zakresie określonym we‑
dług nazewnictwa Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1) PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
2) PKD 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier kom‑
puterowych,
1
Zgodnie z art. 25 pkt 4 k.s.h. wskazanie czasu trwania spółki stanowi element
obligatoryjny umowy. Ma to jednak zastosowanie jedynie w przypadku umowy, która
faktycznie zostaje zawarta na czas oznaczony.

Publikacja prezentuje wzór umowy spółki jawnej wraz z komentarzem do
poszczególnych jej zapisów. Autorzy, korzystając z dorobku teoretyków polskiego prawa handlowego, w przystępny i syntetyczny sposób odpowiadają
na praktyczne pytania prawne. Materiałem do analizy jest nie tylko tekst przepisów, lecz także przegląd najczęściej spotykanych w obrocie postanowień
umów spółek jawnych wraz z rekomendacjami i pouczeniami.
Opracowanie uzwględnia zarówno obligatoryjne elementy konstrukcyjne,
jak i postanowienia dodatkowe i opcjonalne, które mogą zostać zaadaptowane przez założycieli do sprecyzowania reguł funkcjonowania powołanej
do życia spółki.
Książka przeznaczona jest dla wspólników spółek jawnych. Zainteresuje
również przedsiębiorców, wspólników funkcjonujących w innej formie organizacyjno-prawnej (zwłaszcza myślących o przekształceniu spółek komandytowych bądź przedsiębiorców jednoosobowych rozważających przyjęcie
wspólnika) oraz prawników obsługujących podmioty gospodarcze i notariuszy.
Aldona Pietrzak – wspólnik, radca prawny, mediator; kieruje działem korporacyjnej i bieżącej obsługi prawnej spółek oraz odpowiada za prace zespołu
audytowego przygotowującego analizy prawne przedsiębiorstw na potrzeby
transakcji kapitałowych; specjalizuje się w prawie spółek, prawie gospodarczym
oraz prawie papierów wartościowych, w tym w zakresie publicznego obrotu
papierami wartościowymi; posiada wieloletnie doświadczenie w zakładaniu,
przekształcaniu, łączeniu oraz rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych, nabywaniu i zbywaniu znacznych pakietów akcji, opracowywaniu
programów opcji menedżerskich w spółkach, w tym w spółkach publicznych.
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