
POROZUMIENIE TWÓRCÓW 

PROJEKTU ……………… 

zawarte w …………... w dniu ……… 

 

pomiędzy: 

 

……………………, nr dowodu ……………, zam. przy ……………………………………………; 

a, 

 

……………………, nr dowodu ……………, zam. przy ……………………………………………. 

 

zwanych dalej łącznie Twórcami. 

 

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie wzajemnych relacji w projekcie pod 

nazwą ……………… (dalej: Projekt) oraz zamiaru Twórców co do utworzenia spółki 

realizującej Projekt. 

 

Twórcy oświadczają, że głównym pomysłodawcą Projektu jest ........................................ i 

przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji związanych z rozwojem, inwestycjami, sprzedażą 

praw i innymi istotnymi dla spółki kwestiami, stanowisko ........................................ będzie 

decydujące. 

 

Twórcy oświadczają, że realizacja Projektu następować będzie w dobrej wierze, z 

poszanowaniem praw wszystkich Twórców.  

 

Z uwagi na powyższe, Strony postanowiły zawrzeć niniejsze porozumienie: 

 

I 
Postanowienia ogólne 

 
1. Nazwa Projektu i siedziba  

 
Twórcy postanawiają, że Projekt nazywać się będzie ……………… i Strony będą dążyć 

do założenia spółki o tej samej nazwie (dalej: Spółka). Siedzibą Spółki będzie …………... 

 

2. Cel Projektu 



Celem Projektu jest dostarczenie rozwiązania SaaS (aplikacji internetowej) dla 

……………………………... do ………………………………………………………………. 

oraz doprowadzenie do komercjalizacji Projektu. 

 

3. Wkład wspólników do Projektu: 
 

Twórcy oświadczają i wzajemnie potwierdzają, że ich wkład do Projektu, który wniosą do 

Spółki stanowić będzie: 

 

a) ........................................ wniesie udział wynoszący 70/100 praw do aplikacji 

internetowej wraz z kodem źródłowym, grafikami, domeną (…………………), wraz z 

przysługującymi mu autorskimi prawami majątkowymi do utworów (w tym programów 

komputerowych) wchodzących w skład ww. elementów, na wszystkich znanych 

polach eksploatacji; 

b) ........................................ wniesie udział wynoszący 30/100 praw do aplikacji 

internetowej wraz z kodem źródłowym, grafikami, domeną (…………………), wraz z 

przysługującymi mu autorskimi prawami majątkowymi do utworów (w tym programów 

komputerowych) wchodzących w skład ww. elementów, na wszystkich znanych 

polach eksploatacji; 

 

4. Role Twórców w Projekcie 

 
Twórcy ustalają następujący podział obowiązków w pracy nad Projektem (przez co 

rozumie się również przyszłe działania w ramach Spółki): 

 

a) ........................................ odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie 

funkcjonalnej strony aplikacji, przygotowanie szkieletu rozwiązania i praca nad 

zapleczem (API), marketing, promocję, kontakt z klientami, automatyzację, 

płatności, pokrycie kosztów usług zewnętrznych; 

b) ........................................ odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie i 

zaprogramowanie aplikacji internetowej (głównie frontend), utrzymywanie aplikacji 

i zaplecza (API), wprowadzanie zmian i poprawianie błędów zgodnie z 

wymaganiami dostarczonymi przez ........................................; 

 

5. Współpraca do momentu założenia Spółki 
 



Do momentu założenia Spółki, mając na uwadze wiodącą rolę 

........................................, ........................................ będzie występował jako osoba 

nawiązująca bezpośrednie relacje umowne z partnerami oraz odbiorcami usługi 

objętej Projektem. ........................................ będzie świadczył dla 

........................................ prace podwykonawcze w zakresie usług programistycznych 

związanych z Projektem. Z tego tytułu, do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym były świadczone ww. usługi, ........................................ zapłaci 

........................................ kwotę równą 30% (trzydzieści) netto od wartości sprzedaży 

netto osiągniętej przez ........................................ z tytułu płatności za aplikację. 

Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT, a kwota zostanie powiększona o podatek 

VAT w obowiązującej stawce. 

 

W celu uniknięcia wątpliwości, strony oświadczają, że niniejsza umowa nie ustanawia 

stosunku pracy lub nie tworzy spółki cywilnej pomiędzy Stronami. 

 
II 

Postanowienia dotyczące struktury udziałowej Spółki, praw udziałowych oraz 
funkcjonowania organów Spółki        

 

6. Kapitał zakładowy Spółki 
 
Twórcy ustalają, że kapitał zakładowy wynosić będzie 5.000,00 zł i będzie dzielił się 

na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.  

 

Kapitał zakładowy zostanie pokryty w ten sposób, że: 

a) ........................................ obejmie 70 udziałów o łącznej wartości nominalnej 

3500,00 zł i pokryje go w całości wkładem niepieniężnym w postaci udziału 

wynoszącego 70/100 praw do aplikacji internetowej wraz z kodem źródłowym, 

grafikami, domeną (…………………), wraz z przysługującymi mu autorskimi 

prawami majątkowymi do utworów (w tym programów komputerowych) 

wchodzących w skład ww. elementów, na wszystkich znanych polach 

eksploatacji; 

b) ........................................ obejmie 30 udziałów o łącznej wartości nominalnej 

1500,00 zł i pokryje go w całości wkładem niepieniężnym w postaci udziału 

wynoszącego 30/100 praw do aplikacji internetowej wraz z kodem źródłowym, 

grafikami, domeną (…………………), wraz z przysługującymi mu autorskimi 

prawami majątkowymi do utworów (w tym programów komputerowych) 



wchodzących w skład ww. elementów, na wszystkich znanych polach 

eksploatacji; 

 

Prawa majątkowe: Stronom będzie przysługiwał udział w dywidendzie 

proporcjonalnie do posiadanych udziałów.  

 

7. Rozporządzenie udziałami 
 

Sprzedaż udziałów będzie wymagało zgody Zarządu; 

 

8. Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów 

 
8.1 W przypadku zamiaru zbycia przez wspólnika, zbywającego całość lub części 

udziałów na rzecz nabywcy, każdemu z pozostałych wspólników („Uprawnionych z 

prawa pierwszeństwa”) przysługuje prawo pierwszeństwa do nabycia tychże 

udziałów, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach („Prawo 

pierwszeństwa”).  

8.2 Wspólnik zbywający jest obowiązany zawiadomić Uprawnionych z prawa 

pierwszeństwa i Zarząd o zamiarze zbycia udziałów składając pisemne 

oświadczenie zawierające:  

a) ilość zbywanych udziałów;  

b) tytuł prawny, pod jakim ma nastąpić zbycie;  

c) cenę wszystkich udziałów i cenę za jeden udział, a jeżeli zbycie następuje pod 

innym tytułem, aniżeli sprzedaż – określenie rodzaju i wartości świadczenia 

wzajemnego otrzymanego w zamian za udziały albo wartość udziałów w 

przypadku zbycia pod tytułem darmym („Określona cena”);  

d) dane nabywcy;  

e) warunki planowanej transakcji, w tym termin i sposób zapłaty ceny albo 

spełnienia przez nabywcę świadczenia wzajemnego, zgodny z punktem 8.9; 

f) propozycję nabycia udziałów przez Uprawnionych z prawa pierwszeństwa 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie  („Zawiadomienie”).  

8.3 W terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania Zawiadomienia („Okres 

związania”) Uprawnieni z prawa pierwszeństwa mogą złożyć wspólnikowi 

zbywającemu oświadczenie o zamiarze skorzystania z Prawa pierwszeństwa. 

Zawiadomienie przesyła się do wiadomości Zarządu.  

8.4 Oświadczenie o zamiarze skorzystania z Prawa pierwszeństwa wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  



8.5 Wspólnik zamierzający skorzystać z Prawa pierwszeństwa może zaakceptować 

Zawiadomienie tylko i wyłącznie w całości i bez żadnych zastrzeżeń.  

8.6 W przypadku większej ilości wspólników zainteresowanych skorzystaniem z Prawa 

pierwszeństwa, przysługuje im prawo do nabycia takiej ilości udziałów wskazanych 

w Zawiadomieniu, jaka odpowiada proporcji posiadanych przez nich udziałów w 

kapitale zakładowym Spółki bez uwzględnienia udziałów, które mają być zbyte.  

8.7 Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 8.3-8.5 w sposób i w terminie 

tam określonym jest uważane za rezygnację z Prawa pierwszeństwa.  

8.8 Jeżeli więcej niż jeden wspólnik złożył oświadczenie o zamiarze skorzystania z 

Prawa pierwszeństwa, Zarząd, w terminie 5 (pięć) dni od upływu Okresu związania 

dokonuje proporcjonalnego przydziału udziałów zawiadamiając o tym 

zainteresowanych wspólników.  

8.9 Umowy sprzedaży udziałów w ramach Prawa pierwszeństwa zostaną zawarte w 

terminie 14 (czternaście) dni od upływu Okresu związania albo od dnia 

zawiadomienia o przydziale udziałów. Uiszczenie ceny sprzedaży winno nastąpić 

w terminie 7 (siedem) dni od zawarcia umowy sprzedaży.  

8.10 Jeżeli wspólnik, który wyraził wolę nabycia udziałów w ramach Prawa 

pierwszeństwa nie zawrze w terminie opisanym w ustępie poprzedzającym umowy 

sprzedaży albo nie wykona jej warunków, Wspólnik zbywający jest obowiązany 

zawiadomić o tym innych wspólników, którzy skorzystali z Prawa pierwszeństwa i 

zaoferować im nabycie tych udziałów. Postanowienia ust. 7.3-7.9 stosuje się.  

8.11 W razie braku Uprawnionych z Prawa pierwszeństwa zainteresowanych nabyciem 

udziałów w wykonaniu Prawa pierwszeństwa, wspólnik zbywający może zbyć 

udziały na rzecz nabywcy na warunkach określonych w Zawiadomieniu z 

zastrzeżeniem postanowień odnoszących się do Prawa ciągnienia.  

8.12 Umowa zbycia udziałów przeznaczonych do zbycia przez wspólnika zbywającego 

na rzecz Nabywcy zostanie zawarta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od 

dnia wygaśnięcia Okresu Związania Zawiadomieniem. Uiszczenie ceny lub 

wartości udziałów winno nastąpić w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia 

umowy.  

8.13 Zbycie udziałów może nastąpić z pominięciem Prawa Pierwszeństwa, jeżeli 

wszyscy wspólnicy wyrażą na to uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zgoda taka ma charakter jednorazowy i dotyczy tylko tego zamiaru 

zbycia, w związku z którym została udzielona. 

 
9. Zgromadzenie wspólników 

Zgromadzenie wspólników Spółki będzie najważniejszym organem Spółki.  



Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należeć będą wszelkie kwestie 

przewidziane prawem.  

Zgoda ........................................ jako wspólnika Spółki jest zawsze wymagana w 

przypadku uchwał dotyczących: zmiany umowy spółki, podwyższenia/obniżenia 

kapitału zakładowego, zmiany w zarządzie. 

 

10. Zarząd 

 
Zarząd Spółki będzie jednoosobowy, a funkcję tę obejmie 

......................................... Dopóki ........................................ będzie członkiem 

zarządu uprawnionym do jednoosobowej reprezentacji, rozporządzenie prawem, 

lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 

dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały 

wspólników. Tym samym wyłączone zostaje stosowanie przepisu art. 230 Kodeksu 

spółek handlowych. 

 

 

 

 

______________________     ______________________ 

............................................     ............................................ 

 

 

 

 

 


