
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 111

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 8 stycznia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych  
w systemie teleinformatycznym

Na podstawie art. 231 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, 
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących 
spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 68) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8)  wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki jawnej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9)   wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki jawnej, stanowiący załącznik nr 9 do rozpo-
rządzenia.”;

2)  § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określając siedzibę i adres spółki, miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy wskazać 
w oparciu o dane z systemu teleinformatycznego pobrane z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 
kraju TERYT.”;

3)  załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4)  załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

5)  załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

6)  dodaje się załączniki nr 8 i 9 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do  
niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i 1161 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1333 
i 1830.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 8 stycznia 2016 r. (poz  111)

Załącznik nr 1

    
         

…  
 

Za ąc    

 

 

WZORZEC UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 

 
Umowa spółki jawnej  

z dnia ……. 

 

§ 1 

Stawający:  
1) ………………………………………………………………………………………………………..., 
2) ………………………………………………………………………………………………………..., 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę jawną, zwaną dalej „Spółką”. 
 

§ 2 

Firma Spółki brzmi: ……………………………………………………………………… spółka jawna. 

 

§ 3 

Siedzibą Spółki jest: ………………………………………………………………………………….....  

 

§ 4  

Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) (PKD …………….) ………………………………………………………………………………….. 
2) (PKD …………….) ………………………………………………………………………………….. 
3) (PKD …………….) …………………………………………………………………………………. 
 

§ 5 

Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów pieniężnych o wartości 
……………… zł (słownie: ……………………………………………………………) w ten sposób, 
że: 

1) wspólnik ………………………………. wnosi wkład w wysokości ……………………… zł 
(słownie: ………………………………………………………………); 

2) wspólnik ……………………………… wnosi wkład w wysokości  ………………………. zł 
(słownie: ……………………………………………………………); 

3) wspólnik ………………………………..wnosi wkład w wysokości ………………………. zł 
(słownie: …………………………………………………………….). 
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§ 6 

Wariant A 

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  
2. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy Spółki na sześć miesięcy 

przed końcem roku obrotowego. 
3. W razie śmierci wspólnika, ogłoszenia upadłości wspólnika lub wystąpienia wspólnika ze Spółki, 

Spółka nie ulega rozwiązaniu. 
 

Wariant B  

Spółkę zawiera się na czas oznaczony: do dnia …………………………… 

 

§ 7 

Do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj wspólnicy lub jeden 
wspólnik łącznie z prokurentem. 

 

§ 8 

Wariant A  
Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są wszyscy wspólnicy.  

 
Wariant B 

Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są: 
1) ………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 9 

Wariant A 

Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach Spółki. 

 

Wariant B 

Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w sposób następujący: 

1) …………………………………………………………… w udziale ………………...… % 

2) …………………………………………………………… w udziale …………………... % 

3) …………………………………………………………… w udziale …………………... % 

 

§ 10 

Wariant A 
Każdy wspólnik jest zobowiązany do równego uczestniczenia w stratach Spółki. 

 
Wariant B 

W stratach uczestniczą w częściach równych wyłącznie: 
1) ……………………………………………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………………………………………….. 
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Wariant C 
Każdy wspólnik jest zobowiązany do uczestniczenia w stratach Spółki stosownie do posiadanego 
udziału w zyskach Spółki. 

 
§ 11 

Wariant A 
Ogół praw i obowiązków wspólnika nie może być przeniesiony na inną osobę. 

 
Wariant B 

Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę. 
 
Wariant C 

Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę. Przeniesienie ogółu praw 
i obowiązków na inną osobę nie wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników. 
 

 
§ 12 

Wariant A 
Zmiana umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników wyrażonej w uchwale wspólników 
o zmianie umowy. 
 

Wariant B 
Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników podjętej z udziałem wszystkich wspólników. Do 
zmiany umowy nie jest jednak wymagana zgoda wszystkich wspólników, a uchwała może być podjęta 
bezwzględną większością głosów. 
 
 

§ 13 

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ………. roku. 

 

Podpisy wspólników: 
1) ………………….. 
2) ………………….. 
3) ………………….. 

 



Dziennik Ustaw – 5 –  Poz. 111

 

   

 

 

WZORZEC UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ 

 

Uchwała nr …………. z dnia ………… 

 

 

Stawający:  
1) ………………………………………………………………………………………………………..., 
2) ………………………………………………………………………………………………………..., 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
postanawiają zmienić treść umowy spółki z dnia …… w ten sposób, że: 
- § … otrzymuje brzmienie: „………………….”, 
- § … otrzymuje brzmienie: „………………….”. 
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, ….. głosów przeciw. 
 
Podpisy wspólników: 
1) …………………. 
2) …………………. 
3) …………………. 
 
 
 

Uchwała nr …………. z dnia ………… 

 

W związku z dokonanymi zmianami umowy spółki wspólnicy przyjmują tekst jednolity umowy 

spółki, który otrzymuje brzmienie: 

 
 

Umowa spółki jawnej  

z dnia ……. 

 

§ 1 

Stawający:  
1) ………………………………………………………………………………………………………..., 
2) ………………………………………………………………………………………………………..., 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę jawną, zwaną dalej „Spółką”. 
 

§ 2 

Firma Spółki brzmi: ……………………………………………………………………… spółka jawna. 

 

Załącznik nr 2



Dziennik Ustaw – 6 –  Poz. 111

 

§ 3 

Siedzibą Spółki jest: ………………………………………………………………………………….....  

 

§ 4  

Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) (PKD …………….) ………………………………………………………………………………….. 
2) (PKD …………….) ………………………………………………………………………………….. 
3) (PKD …………….) …………………………………………………………………………………. 
 
 

§ 5 

Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów pieniężnych o wartości 
……………… zł (słownie: ……………………………………………………………) w ten sposób, 
że: 

1) wspólnik ………………………………. wnosi wkład w wysokości ……………………… zł 
(słownie: ………………………………………………………………); 

2) wspólnik ………………………………. wnosi wkład w wysokości ……………………… zł 
(słownie: ……………………………………………………………); 

3) wspólnik ………………………………. wnosi wkład w wysokości ……………………… zł 
(słownie: …………………………………………………………….). 

 
 

§ 6 

Wariant A 

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  
2. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy Spółki na sześć miesięcy 

przed końcem roku obrotowego. 
3. W razie śmierci wspólnika, ogłoszenia upadłości wspólnika lub wystąpienia wspólnika ze Spółki, 

Spółka nie ulega rozwiązaniu. 
 

Wariant B  

Spółkę zawiera się na czas oznaczony: do dnia …………………………… 

 

§ 7 

Do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj wspólnicy lub jeden 
wspólnik łącznie z prokurentem. 

 

 

§ 8 

Wariant A  
Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są wszyscy wspólnicy.  

 
Wariant B 

Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są: 
1) ………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
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§ 9 

Wariant A 

Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach Spółki. 

 

Wariant B 

Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w sposób następujący: 

1) …………………………………………………………… w udziale …………...……… % 

2) …………………………………………………………… w udziale ……………...…… % 

3) …………………………………………………………… w udziale ……………...…… % 

 

§ 10 

Wariant A 
Każdy wspólnik jest zobowiązany do równego uczestniczenia w stratach Spółki. 

 
Wariant B 

W stratach uczestniczą w częściach równych wyłącznie: 
1) ……………………………………………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Wariant C 

Każdy wspólnik jest zobowiązany do uczestniczenia w stratach Spółki stosownie do posiadanego 
udziału w zyskach Spółki. 

 
 

§ 11 
Wariant A 

Ogół praw i obowiązków wspólnika nie może być przeniesiony na inną osobę. 
 
Wariant B 

Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę. 
 
Wariant C 

Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę. Przeniesienie ogółu praw 
i obowiązków na inną osobę nie wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników. 
 

 
§ 12 

Wariant A 
Zmiana umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników wyrażonej w uchwale wspólników 
o zmianie umowy. 
 

Wariant B 
Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników podjętej z udziałem wszystkich wspólników. Do 
zmiany umowy nie jest jednak wymagana zgoda wszystkich wspólników, a uchwała może być podjęta 
bezwzględną większością głosów. 
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§ 13 

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ………. roku. 

 

Podpisy wspólników: 
1) ………………….. 
2) ………………….. 
3) ………………….. 
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WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU PROKURY PRZEZ SPÓŁKĘ JAWNĄ 

 

Uchwała nr .......... z dnia .......... 

 

Wspólnicy spółki ......................................................................................................................... 

ustanawiają prokurentem spółki następujące osoby: 

1) ............................................................... , rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa 

oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki1): ............................ ; sposób 

wykonywania prokury2): ............... ;  

2) ............................................................... , rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa 

oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki1): ............................; sposób 

wykonywania prokury2): ................ 

 

 

 

Podpisy wspólników: 

1) ........................ 

2) ........................ 

3) ........................ 

 

                                                 
1) Dotyczy prokury oddziałowej oddzielnej i prokury oddziałowej łącznej. 
2) Dotyczy prokury łącznej i prokury oddziałowej łącznej. 

Załącznik nr 3
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WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE ADRESU SPÓŁKI JAWNEJ 

 

Uchwała nr ………… z dnia ……………… 

 

§ 1 

Wspólnicy spółki ……………………………………………………………………………………… 

podejmują uchwałę w sprawie zmiany z dniem …………………….……………… adresu spółki                                                                           

z: ………………………………………………………………………… (dotychczasowy adres spółki) 

na …………………………………………………………………………….. (nowy adres spółki). 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ……. głosów za, …….. głosów przeciw. 

 

Podpisy wspólników: 

1) …………………….. 

2) …………………….. 

3) …………………….. 

 

Załącznik nr 4
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WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SPÓŁKI JAWNEJ 

 

Uchwała nr ………… z dnia ……………… 

 

§ 1 

Wspólnicy spółki ……………………………………………………………………………………… 
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku obrotowego: 
dzień, miesiąc, rok – data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zatwierdzają: 

1) Bilans spółki; 

2) Rachunek zysków i strat; 

3) Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 
informacje i objaśnienia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ……. głosów za, …….. głosów przeciw. 

 

Podpisy wspólników: 

1) …………………….. 

2) …………………….. 

3) …………………….. 

Załącznik nr 5




