Kraków 17.03.2016 r.
[1]Sąd Okręgowy Krakowie
Wydział IX Gospodarczy
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Powód:

Marek Kowalski
zam. ul. Starowolska 8
PESEL: XXXXXXXXXXX
[2]Pozwani: Rafał Kowal
zam. ul Przy Rondzie 10
PESEL: XXXXXXXXXXX
Marta Kowal
zam. ul Przy Rondzie 10
PESEL: XXXXXXXXXXX
Opłata sądowa: 2.000,00 zł [3]
POZEW O ROZWIĄZANIE SPÓŁKI CYWILNEJ
W imieniu własnym wnoszę o:
1. rozwiązanie umowy spółki cywilnej ”Bułeczka po Chmurką” M. Kowalski, R. Kowal, M.
Kowal z dnia 20 września 2011 roku w Krakowie, zawartej na czas nieokreślony pomiędzy
Martą Kowal, Rafałem Kowalem oraz Markiem Kowalskim,
2. zasądzenie od Pozwanych na rzecz Powoda kosztów procesu według norm prawem
przewidzianych
UZASADNIENIE[4]
Dnia 20 września 2011 roku w Krakowie została zawarta umowa spółki cywilnej pomiędzy
Martą Kowal, jej mężem Rafałem Kowalem oraz Markiem Kowalskim. Celem tej umowy było wspólne
prowadzenie piekarni połączonej z cukiernią, która znajdowała się przy ul. Przy Rondzie 10 w
Krakowie.
Dowód: Umowa spółki cywilnej sporządzona 20 września 2011 roku
Przesłuchanie stron
Umowa spółki zakładała, że każdy ze wspólników wnosi do spółki 11.000,00 zł tytułem wkładu
pieniężnego. Pieniądze te pozwoliły na zakup wyposażenia oraz wynajęcie lokalu na działalność. Dla
spółki utworzono wspólny rachunek bankowy, z dostępem dla każdego wspólnika.
Dowód: Umowa rachunku bankowego w banku INWESTOR S.A.
Potwierdzenia wykonania przelewów bankowych na konto spółki w kwocie 11.000,00
zł.
Przesłuchanie stron

Niniejsza publikacja stanowi wyłączną własność właściciela serwisu Jakprawnie.pl spółki Grupa Konsensus sp. z o.o.
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000506348 oraz podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późn. zm.).

Współpraca układała się dobrze, a spółka przynosiła zyski wystarczające dla utrzymania
działalności jak i utrzymania wspólników. Wszystko zaczęło psuć się w listopadzie 2015 roku, kiedy to
z rachunku bankowego spółki zaczęły znikać spore sumy pieniędzy. Następnie sumy te były w większej
lub mniejszej ilości zwracane, natomiast nigdy w pełni. Jak się okazało Rafał Kowal od pewnego czasu
popadł w spore kłopoty finansowe w wyniku uzależnienia od hazardu. Jak się okazało pieniądze były
wypłacane za wiedzą i przyzwoleniem Marty Kowal.
Dowód: Wyciągi bankowe z konta firmy za okres listopad 2015-luty 2016
Przesłuchanie stron
W związku z utratą zaufania do wspólników spowodowanym działaniem na szkodę spółki oraz
ryzykiem dla jej finansów postanowiłem zrezygnować z działalności gospodarczej prowadzonej z
Pozwanymi. W tym celu domagam się rozwiązania spółki przez sąd. Podstawą roszczenia jest art. 874
§ 1 KC[7].
.
Z uwagi na powyższe wnoszę jak na wstępie..

_________________________
Marek Kowalski
Załączniki:
1. 3x odpis pozwu i załączników,
2. dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu,
3. Umowa spółki cywilnej sporządzona 20 września 2011 roku,
4. Umowa rachunku bankowego dla spółki w banku INWESTOR S.A.,
5. Przelewy bankowe na konto spółki w kwocie 11.000,00 zł.,
6. Wyciągi bankowe z konta firmy za okres listopad 2015-luty 2016.
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[1] Dla powództwa o rozwiązanie spółki właściwy jest sąd okręgowy, gdyż jest to powództwo o prawa
niemajątkowe – art. 17 pkt. 4 K.P.C.
[2] Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie może być podmiotem praw i obowiązków – w przypadku
pozwania spółki należy pozwać wszystkich jej wspólników.
[3] W sprawach o rozwiązanie spółki pobierana jest opłata stała w wysokości 2.000 zł.
[4] W uzasadnieniu trzeba wskazać wszystkie okoliczności na poparcie swojego roszczenia i jego zasadność.
Każdy fakty przytaczany w sprawie powinien być poparty wskazanym przy nim dowodem.
[5] Podstawą wystąpienia z roszczeniem o rozwiązanie spółki jest art. 874 § 1 KC. Stanowi on, że z ważnych
powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd. Kryterium ważnych powodów nie jest
zdefiniowane prawnie, zatem należy interpretować je pragmatycznie. Będą to zatem takie sytuacje, które
uniemożliwiają dalszą współpracę w formie spółki – w przypadku tego pozwu jest to utrata zaufania do
wspólników oraz wyprowadzanie przez nich majątku ze spółki.
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