Jednoosobowa

spółka GmbH
- umowa spółki Marta Fandrey, LL.M.
radca prawny

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,
oddaję w Wasze ręce mój ebook zawierający projekt
prostej umowy niemieckiej jednoosobowej spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością – czyli popularnej
GmbH.
Jednoosobowa spółka GmbH to taka spółka, w której
jest tylko jeden wspólnik. Wspólnikiem tym może być
osoba fizyczna lub osoba prawna – na przykład
polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka akcyjna lub nawet fundacja.
W największym skrócie założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
pozwala na oddzielenie odpowiedzialności za długi spółki od majątku
osobistego wspólnika.
To oddzielenie ma jednak swoje granice – w przypadku złej sytuacji
finansowej spółki do odpowiedzialności za jej długi może być także
pociągnięty zarząd takiej spółki.
Ponieważ w spółkach jednoosobowych wspólnik często pełni też funkcję
zarządu, zarząd powinien przez cały czas trzymać rękę na pulsie i mieć pod
kontrolą sytuację finansową spółki, a w razie trudności podjąć odpowiednie
kroki faktyczne i prawne.
Popularnym sposobem zabezpieczenia przed finansowymi skutkami
odpowiedzialności członków zarządu jest także ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej D&O (Directors and Officers).

Rejestracja spółki GmbH
Koszty założenia umowy spółki zależą od wysokości kapitału zakładowego
zakładanej spółki.
Minimalny kapitał zakładowy wynosi 25.000 Euro i powinien zostać pokryty
przynajmniej w połowie w momencie założenia spółki.

W tej chwili koszty notarialne i sądowe związane z założeniem spółki GmbH o
minimalnym kapitale zakładowym wynoszą około 1.000 Euro.
Spółka GmbH może zacząć działalność natychmiast po jej zawiązaniu jako
spółka w organizacji (GmbH in Gründung).
Spółka powstaje z momentem wpisu do rejestru handlowego. Sama
rejestracja spółki w rejestrze handlowym trwa około tygodnia.

O tym, jak założyć taką spółkę przeczytasz także tutaj:
http://spolkiwniemczech.pl/jak-zalozyc-niemiecka-spolke-gmbh/
A jak założyć taką spółkę bez wyjeżdżania z Polski przeczytasz tutaj:
http://spolkiwniemczech.pl/jak-zalozyc-spolke-gmbh-w-pandemii/

Spółka GmbH jest reprezentowana przez zarząd, który powołują wspólnicy.
Najczęściej razem z aktem założenia spółki notariusz sporządza uchwałę
wspólników o powołaniu zarządu.
Wcześniej warto zatroszczyć się także o umowę pomiędzy spółką i członkiem
zarządu – tej umowy nie sporządzi notariusz, a jest ona ważna zarówno pod
względem cywilnoprawnym (reguluje prawa i obowiązki stron), a także pod
względem podatkowym i ubezpieczeń społecznych.
Więcej informacji na temat niemieckiej spółki GmbH oraz procedury jej
zakładania i rejestracji znajdziecie w moim blogu, pt. Spółki w Niemczech.
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Wzór umowy spółki GmbH
Poniższy projekt jest ogólnym wzorem – zachęcam do zapoznania się z nim,
ale jeśli zamierzasz założyć spółkę GmbH, proszę przemyśl swoje potrzeby i
wprowadź zmiany, które będą je uwzględniały.
Pomoże Ci w tym notariusz, który będzie sporządzał akt notarialny założenia
spółki lub inny prawnik.
Oczywiście, możesz zwrócić się z takim zapytaniem także do mnie.
Projekt umowy spółki udostępniam Ci w dwujęzycznym formacie – po polsku
i po niemiecku. Tak najczęściej wyglądają przygotowywane przeze mnie
umowy.
O tych i innych szczegółach dotyczących spółki GmbH i innych niemieckich
spółek piszę na moim blogu www.spolkiwniemczech.pl. Zachęcam Cię do
odwiedzenia tej witryny, zadawania pytań i zostawiania komentarzy.
Życzę Wam owocnej lektury!
Marta Fandrey, LL.M.
radca prawny
tel. 0211 975 378 07
fax. 0211 975 378 07 0
mob. +49 178 67 37 000
marta.fandrey@fandrey-legal.de
www.fandrey-legal.de
www.spolkiwniemczech.pl
www.procesgospodarczywniemczech.pl
Adres kancelarii:
Kronprinzenstraße 49
40217 Düsseldorf
Niemcy
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Gesellschaftsvertrag

Umowa spółki

§1

§1

Firma, Sitz

Firma, siedziba spółki

1. Die Firma der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung lautet:
[………………………]

1. Firmą spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością jest:
[………………………]

2. Sitz der Gesellschaft ist

2. Siedzibą spółki jest:

[Miasto]

[Stadt]

§2

§2

Gegenstand des Unternehmens

Przedmiot działalności spółki

1. Gegenstand des Unternehmens ist:
[………………………]

1. Przedmiotem działalności spółki jest:
[………………………]
[przedmiot działalności spółki określa
się opisowo, np. - roboty budowlane
w zakresie robót elektrycznych i
wykończeniowych; - produkcja i
sprzedaż stolarki budowlanej; projektowanie i wykonywanie stron
internetowych, projektów
graficznych, materiałów
marketingowych i doradztwo
marketingowe

und alle Tätigkeiten und Rechtsgeschäfte, die
geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu fördern.
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere
Unternehmen gleicher oder ähnlicher
Art zu errichten, zu erwerben oder sich
an solchen Unternehmen zu beteiligen
sowie deren Geschäftsführung zu
übernehmen.

oraz wszelkie czynności i czynności prawne,
które wydają się stosowne, aby
bezpośrednio lub pośrednio wspomagać
osiągnięcie celu spółki.
2. Spółka może zakładać, nabywać w
całości lub nabywać udziały albo
przejmować zarząd w
przedsiębiorstwach takiego samego
lub podobnego rodzaju.
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3. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere
Unternehmen zu betreiben, die
geeignet sind, den Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu fördern.
Sie darf Zweigniederlassungen
errichten.

3. Spółka może prowadzić inne
przedsiębiorstwa, które wspierają
pośrednio lub bezpośrednio
realizację celu spółki. Spółka może
zakładać oddziały.

§3

§3

Stammkapital, Stammeinlagen

Kapitał zakładowy, udziały

1. Das Stammkapital der Gesellschaft
beträgt [minimum 25.000] EUR (in
Worten: ………… Euro).

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi
[minimum 25.000] Euro (słownie:
……… euro).

2. Auf das Stammkapital hat der
Gründungsgesellschafter eine
Stammeinlage in Höhe von [……….] Euro
übernommen.

2. Na pokrycie kapitału zakładowego
Wspólnik wnosi wkład w wysokości
[………..] Euro.

3. Die Stammeinlagen sind in Geld zu
erbringen.

3. Wkład na pokrycie udziałów w
kapitale zakładowym jest wkładem
pieniężnym.

4. Die Hälfte ist sofort fällig, der Rest auf
Anforderung durch die Gesellschaft.

4. Połowa wkładu wymagalna jest
natychmiast, a pozostała część na
żądanie spółki.

§4

§4

Geschäftsjahr

Rok obrachunkowy

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

1. Rokiem obrachunkowym jest rok
kalendarzowy.

2. Das erste Geschäftsjahr ist ein
Rumpfgeschäftsjahr, das mit der
Eintragung der Gesellschaft in das
Handelsregister beginnt und mit dem
auf die Eintragung folgenden 31.12.
endet.

2. Pierwszym rokiem obrachunkowym
jest okres czasu od chwili wpisania
spółki do rejestru handlowego do
dnia 31 grudnia następującego
bezpośrednio po zarejestrowaniu
spółki.

§5

§5

Geschäftsführung, Vertretung

Zarząd, reprezentacja

1. Die Gesellschaft hat einen oder
mehrere Geschäftsführer.

1. Spółka ma jednego lub większą ilość
członków zarządu.

2. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein.

2. Jeśli ustanowiono jednego członka
zarządu, reprezentuje on Spółkę
samodzielnie.
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3. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
so wird die Gesellschaft von zwei
Geschäftsführern gemeinschaftlich oder
von einem Geschäftsführer in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.

3. Jeśli ustanowiono więcej niż jednego
członka zarządu, do reprezentacji
spółki wymagane jest wspólne
działanie dwóch członków zarządu
lub też jednego członka zarządu
wspólnie z prokurentem.

4. Jedem Geschäftsführer kann Befreiung
von den Beschränkungen des § 181 BGB
erteilt werden, so dass er die
Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit
sich selbst oder mit sich als Vertreter
eines Dritten vertreten kann.

4. Każdy z członków zarządu może
zostać zwolniony z zakazu zawartego
w § 181 BGB, tak, aby w
czynnościach prawnych ze spółką
mógł działać we własnym imieniu lub
w imieniu osoby trzeciej.

5. Jedem Geschäftsführer kann die
Befugnis zur Einzelvertretung erteilt
werden.

6. Każdemu z członków zarządu można
udzielić uprawnienia do
samodzielniej reprezentacji spółki.

§6

§6

Gesellschafterversammlung, Beschlüsse

Zgromadzenie Wspólników, uchwały

1. Gesellschafterbeschlüsse werden mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, soweit nicht die
Satzung oder das Gesetz zwingend eine
andere Mehrheit vorschreiben.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników
podejmowane są zwykłą większością
oddanych głosów, o ile umowa spółki
lub ustawa nie stanowią inaczej.

2. Abgestimmt wird nach
Geschäftsanteilen. Je 1,00 Euro (in
Worten: ein Euro) eines
Geschäftsanteils gewähren eine
Stimme.

2. Głosuje się według udziałów. Każde
1,00 Euro (słownie: jedno Euro)
udziału w spółce uprawnia do
jednego głosu.

§7

§7

Dauer der Gesellschaft

Czas trwania spółki

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit
errichtet.

Spółkę zakłada się na czas nieokreślony.

§8

§8

Liquidation

Likwidacja spółki

1. Die Gesellschafter können die Auflösung
der Gesellschaft nur mit ¾ Mehrheit
des stimmberechtigten Kapitals
beschließen.

1. Wspólnicy mogą uchwalić likwidację
spółki tylko większością ¾ głosów
uprawnionych do głosowania.
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2. Die Liquidatoren sind die
Geschäftsführer, wenn die
Gesellschafterversammlung nichts
anderes bestimmt. Die Liquidatoren
können von den Bestimmungen des §
181 BGB befreit werden.

2. Likwidatorami spółki są członkowie
Zarządu, o ile Zgromadzenie
Wspólników nie postanowi inaczej.
Likwidatorzy mogą zostać zwolnieni z
zakazu zawartego w § 181 BGB.

§9

§9

Befreiung vom Wettbewerbsverbot

Zwolnienie z zakazu konkurencji

Die Gesellschafterversammlung kann die
Geschäftsführer/Gesellschafter von einem
etwaigen Wettbewerbsverbot befreien. Die
Befreiung vom Wettbewerbsverbot muss
schriftlich erfolgen.

Zgromadzenie Wspólników może zwolnić
zarząd/wspólnika z zakazu konkurencji.
Zgoda na zwolnienie z zakazu konkurencji
musi zostać wyrażona na piśmie.

§ 10

§ 10

Sonstiges

Pozostałe postanowienia

1. Sollten einzelne Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrages ungültig sein,
bleibt der Vertrag im Übrigen
gleichwohl gültig.

1. Jeżeli poszczególne postanowienia
umowy spółki okażą się nieważne,
umowa spółki w pozostałej części
pozostaje ważna.

2. In einem solchen Fall ist die ungültige
Bestimmung des Gesellschaftsvertrags
durch einen Gesellschafterbeschluss so
umzudeuten oder zu ergänzen, dass der
mit der ungültigen Bestimmung
beabsichtigte wirtschaftliche Zweck
erreicht wird.

2. W takim przypadku nieważne
postanowienie umowy spółki podlega
takiej interpretacji lub uzupełnieniu
w drodze uchwały Wspólników, aby
zamierzony nieważnym
postanowieniem cel gospodarczy
został osiągnięty.

3. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der
Durchführung des
Gesellschaftsvertrages eine
ergänzungsbedürftige Lücke offenbar
wird.

3. Powyższe postanowienie znajduje
zastosowanie również w sytuacji, gdy
przy stosowaniu umowy spółki ujawni
się luka wymagająca uzupełnienia.
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4. Den Gesellschaftern dürfen keine
Leistungen gewährt werden, die ein
angemessenes Maß übersteigen. Wird
einem Gesellschafter entgegen dieser
Bestimmung ein Vorteil zugewendet, so
gilt ein angemessenes Entgelt als
vereinbart. Der Differenzbetrag
zwischen tatsächlich gewährter und
angemessener Leistung ist der
Gesellschaft zurückzugewähren.

4. Wspólnikom nie mogą zostać
przyznane świadczenia, których
rozmiar przekracza rozsądne
rozmiary. Jeśli wbrew temu
postanowieniu wspólnikowi zostaną
przyznane korzyści, uważa się, że
zostało ustalone odpowiednie
wynagrodzenie. Różnica pomiędzy
rzeczywiście przyznanym
świadczeniem a świadczeniem o
rozsądnych rozmiarach podlega
zwrotowi do spółki.

§ 11

§ 11

Bekanntmachungen

Ogłoszenia

Die gesetzlich vorgeschriebenen
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen
nur im elektronischen Bundesanzeiger.

Wymagane ustawą ogłoszenia publikuje się
jedynie w elektronicznym Monitorze
Federalnym.

§ 12

§ 12

Gründungskosten

Koszty założenia spółki

Die mit der Gründung zusammenhängenden
Koszty notarialne, sądowe, koszty ogłoszeń i
Notar-, Gerichts-, Veröffentlichungs- und
porad związane z założeniem spółki do
Beratungskosten bis zum Betrag von 1.000 Euro kwoty 1.000 Euro ponosi Spółka.
trägt die Gesellschaft.

***
Mam nadzieję, że przyda Ci się powyższy wzór. Jeśli masz pytania,
skontaktuj się ze mną!
Kontakt:
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