Umowa spółki partnerskiej
[Forma aktu notarialnego]

Dnia 10 kwietnia 2005 roku (10.04.2005) przede mną notariuszem … w mojej Kancelarii
notarialnej w Gdańsku, przy ulicy … stawili się:
1 Jan Kowalski syn Marcina i Zofii zamieszkały w Gdańsku legitymującym się dowodem
osobistym o serii i numerze .........................
2 Mirosław Nowak syn Józefa i Krystyny zamieszkały w Sopocie legitymującym się
dowodem osobistym o serii i numerze ..........................
Tożsamość stawiających ustaliłem na podstawie okazanych dowodów osobistych.
UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ
§1. Stawiający, zwani dalej Partnerami, oświadczają, że zawiązują spółkę partnerską o firmie
„Kowalski i partnerzy”, zwaną dalej w umowie „Spółką”.
§2. Siedzibą spółki jest Gdańsk.
§3. 1. Partnerzy w ramach spółki będą wykonywali zawód radcy prawnego.
2. Każdy z Partnerów uprawniony jest do wykonywania zawodu radcy prawnego na dowód
czego:
1. Jan Kowalski przedstawił ... wydany przez Dziekana OIRP w Gdańsku,
2. Mirosław Nowak przedstawił ... wydany przez Dziekana OIRP w Gdańsku,
§4. Przedmiotem działalności Spółki są usługi prawne.
§5. Zdolność reprezentacji Spółki oraz prowadzenia jej spraw mają wszyscy Partnerzy.
§6. Prokurent może zostać ustanowiony jedynie uchwałą Partnerów.
§7. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
§ 8.
Partnerzy wnoszą do Spółki następujące wkłady pieniężne
1 Jan Kowalski wnosi wkład w wysokości 5.000 zł.
1 Mirosław Nowak wnosi wkład w wysokości 2.000 zł.
§ 9. Partnerzy zgodnie ustalają następujący udział w zyskach i stratach:
1 Jan Kowalski – 70%,
1 Mirosław Nowak – 30%.
§ 10. Rok obrachunkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.
§ 11. Każdy z Partnerów może wypowiedzieć Spółkę z trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
§12. Jan Kowalski godzi się ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez
ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.
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§13. 1. Partner nie może, bez wyraźnej zgody pozostałych Partnerów, zajmować się
interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu
spółki.
2. Za naruszenie zakazu konkurencji Partner zapłaci na rzecz Spółki kwotę 10.000 zł tytułem
kary, co nie wyklucza jego odpowiedzialności za szkodę na zasadach ogólnych.
§ 14. Spadkobierca Partnera może wstąpić na jego miejsce do Spółki, jeżeli wykonuje zawód
radcy prawnego, bądź adwokata.
§ 15. W przypadku rozwiązania Spółki przeprowadza się jej likwidację na zasadach
określonych w Kodeksie spółek handlowych.
§ 16. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności.
§ 17. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu spółek
handlowych.
§ 18. Koszty sporządzenia aktu ponoszą Partnerzy w częściach równych.
§ 19. Wypisy aktu można wydawać Partnerom w dowolnej liczbie.
§ 20. Pobrano:
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano:

[Podpisy wspólników]
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