Zakładanie spółki jawnej.

Spółka jawna jest spółką, którą stosunkowo łatwo zawiązać i w zasadzie w prosty sposób.
Należy jednak pamiętać o odpowiedzialności subsydiarnej wspólników spółki jawnej, za
zobowiązania spółki. W przypadku, gdy majątek spółki jest niewystarczający do pokrycia
zadłużenia, wspólnicy mogą odpowiadać za jej długi własnym majątkiem.
Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych umowa spółki powinna być, pod
rygorem nieważności, zawarta w formie pisemnej. Co oznacza, że nie musimy udawać się
do notariusza. Wystarczy, aby wspólnicy swoje postanowienia dotyczące założeń i
struktury spółki zawarli w formie pisemnej i następnie podpisali dokument.
Wśród obowiązkowych elementów, które powinna zawierać umowa spółki, przepisy
wymieniają:
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 on oznaczony.
Zasady funkcjonowania spółki jawnej określone są w przepisach kodeksu spółek
handlowych, jednakże nie każdy wie, że przepisy rozdziału 3 owego aktu prawnego dają
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upodobania. Oznacza to, że w umowie spółki możemy zawrzeć odmienne niż przepisowe
uregulowania dotyczące m.in.
1. zakresu prowadzenia spraw spółki, np. poprzez powierzenie prowadzenia spraw
spółki tylko jednemu wspólnikowi, albo dwóm wybranym, samodzielnie bądź
łącznie, a także możemy zastrzec, że do każdej czynności będzie wymagana zgoda
pozostałych wspólników,
2. zakresu powołania prokurenta,
3. zgody części wspólników na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego
zarządu majątku spółki,
4. zakresu wykonania czynności nagłej,
5. otrzymywania wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki,
6. nierównych wkładów do spółki, tych pieniężnych, jak również niepieniężnych,
7. regulacji udziału wspólnika w kapitale spółki,
8. zobowiązania wspólnika do podwyższenia umówionego wkładu,

9. uczestnictwa w zyskach lub stratach spółki,
10. działalności konkurencyjnej wspólnika.
Jak widzimy, jest wiele elementów, które możemy dowolnie uregulować w umowie spółki,
a które mają istotne znaczenie dla przyszłego funkcjonowania spółki. Prawidłowe opisanie
każdego postanowienia gwarantuje nam spokój i mniej problemów w przyszłości. Istotnym
jest, aby również pamiętać o stosownej regulacji na wypadek śmierci wspólnika,
ogłoszenia przez niego upadłości lub wypowiedzenia przez niego umowy spółki lub przez
jego wierzyciela, bowiem te przypadki skutkują rozwiązaniem umowy spółki. Odpowiednie
uregulowania zawarte w umowie spółki mogą zapobiec zbyt wczesnej likwidacji spółki.
Jeżeli mamy już sporządzoną i podpisaną umowę spółki jawnej należy zarejestrować
spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgłoszenia spółki może dokonać każdy z jej
wspólników, należy jednak pamiętać, że zgłoszenia dokonujemy poprzez złożenie wniosku
na formularzu KRS- W1, do którego dołączamy:
1. formularz KRS- WB, w zakresie wspólników spółki,
2. formularz KRS- WK, w zakresie wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki,
3. formularz KRS- WM, w zakresie przedmiotu działalności spółki,
4. umowę spółki,
5. listę wspólników wraz z ich adresami,
6. wzory podpisów osób uprawnionych do jej reprezentacji,
7. dowód uiszczenia opłaty za dokonanie wpisu oraz za ogłoszenie w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym w łącznej wysokości 600,00 zł.
Dodatkowo, do formularza KRS- W1 dołączamy, w razie takiej konieczności, inne
formularze, np.:
1. formularz KRS- WL, jeżeli powołany został prokurent,
2. formularz KRS- WA, jeżeli spółka posiada oddziały lub terenowe jednostki
organizacyjne.
Ważnym jest, aby prawidłowo określić przedmiot działalności naszej spółki. W tym celu
najlepiej skorzystać z pomocy prawnika, gdyż wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie
będą skutkować koniecznością poprawienia umowy spółki, co w niektórych przypadkach
może okazać się trudne, a nawet niemożliwe.

Sąd bada złożony wniosek pod kątem prawidłowości wypełnienia wniosku, ale też bada
czy postanowienia umowy spółki nie są sprzeczne z prawem. Jeżeli czujesz, że samemu
nie uda Ci się poprawnie przejść przez całą procedurę spisania umowy spółki i jej
zarejestrowania, zgłoś się do nas, a na pewno Ci pomożemy!

