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UMOWA SPÓŁKI  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 

§ 1. 

Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 

zwaną dalej „Spółką”.--------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Spółka będzie prowadzona pod firmą: Polski Badminton spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: sp. z o.o. ----------------- 

 

§ 3. 

Siedzibą Spółki jest Józefosław. -------------------------------------------------------- 

 

§ 4. 

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. 

 

§ 5. 

Spółka może działać we wszelkich powiązaniach organizacyjno-prawnych, 

dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa; między innymi może tworzyć 

oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki, a także przystępować do 

innych spółek w kraju i za granicą. ----------------------------------------------------- 

 

§ 6. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ------------------------------------------------ 

 

§ 7. 

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności 

jest: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) (PKD 46.42.Z) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, -------------------------- 

b) (PKD 47.64.Z) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  w 

wyspecjalizowanych sklepach, --------------------------------------------------- 

c) (PKD 47.65.Z) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, --------------------------------------------------- 
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d) (PKD 47.71.Z) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, --------------------------------------------------- 

e) (PKD 47.72.Z,) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, --------------------------------- 

f) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 

wysyłkowej lub Internet,-----------------------------------------------------------  

g) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,------------------------------------  

h) (PKD 52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów,------------------- 

i) (PKD 50.40.Z) Transport wodny śródlądowy towarów,----------------------- 

j) (PKD 58.11) Wydawanie książek,------------------------------------------------ 

k) (PKD 58.13.Z) Wydawanie gazet,------------------------------------------------ 

l) (PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,----------- 

m) (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza,---------------------------- 

n) (PKD 58.2.) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,-------- 

o) (PKD 59.11.) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i 

programów telewizyjnych --------------------------------------------------------- 

p) (PKD 60.1.) Nadawanie programów radiofonicznych ------------------------- 

q) (PKD 60.2.) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych 

i abonamentowych, ---------------------------------------------------------------- 

r) (PKD 61.1.) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, ------- 

s) (PKD 61.2.)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, 

z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, ----------------------------------- 

t) (PKD 61.3.) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,----------- 

u) (PKD 61.9) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, ------------ 

v)  (PKD 63.1.) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami 

internetowymi,----------------------------------------------------------------------- 

w) (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych,----------------------------- 

x) (PKD 63.9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -------- 
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y) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, 

gdzie indziej niesklasyfikowana,-------------------------------------------------- 

z) (PKD 66.22.Z) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,------ 

aa) (PKD 66.29.Z) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia 

i fundusze emerytalne,-------------------------------------------------------------- 

bb)  (PKD 70.2) Doradztwo związane z zarządzaniem,--------------------------- 

cc) (PKD 73.1) Reklama,--------------------------------------------------------------- 

dd) (PKD 73.11.Z) działalność agencji reklamowych,---------------------------- 

ee) (PKD 73.2) Badanie rynku i opinii publicznej,--------------------------------- 

ff)  (PKD 77.21.Z) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i 

sportowego,-------------------------------------------------------------------------- 

gg) (PKD 79.1) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz 

organizatorów turystyki,------------------------------------------------------------ 

hh) (PKD 79.9) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i 

działalności z nią związane,-------------------------------------------------------- 

ii)  (PKD 85.51.Z) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć 

sportowych i rekreacyjnych,------------------------------------------------------- 

jj) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane,------------------------------------------------------------------ 

kk) (PKD 93.11.Z) Działalność obiektów sportowych,--------------------------- 

ll) (PKD 93.12.Z) Działalność klubów sportowych,------------------------------- 

mm) (PKD 93.13.Z) Działalność obiektów służących poprawie kondycji 

fizycznej,----------------------------------------------------------------------------- 

nn) (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem,---------------- 

oo) (PKD 93.29) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,------------- 

pp) (PKD 96.04.Z) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji 

fizycznej,----------------------------------------------------------------------------- 

qq) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej 

niesklasyfikowana.------------------------------------------------------------------ 
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2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązujących przepisów 

prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć 

taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. --------------- 

 

§ 8. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli 

się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej    

50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż 

jeden udział. --------------------------------------------------------------------------------- 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.000.000,00 zł 

(dziesięć milionów złotych), dokonane w terminie do końca dnia 31 grudnia 

2040 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. ----------------------------------------- 

 

§ 9. 

Wspólnicy obejmują i pokrywają wkładem pieniężnym: ----------------------------- 

1) Polski Związek Badmintona: 40 udziałów o wartości nominalnej: 

2.000,00 zł,-------------------------------------------------------------------------- 

2) Fundacja Narodowy Badminton: 60 udziałów o wartości nominalnej: 

3.000,00 zł, -------------------------------------------------------------------------- 

§ 10. 

1. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------- 

2. Jeśli Wspólnik poweźmie zamiar zbycia lub rozporządzenia („Sprzedający 

Wspólnik”) w ramach pojedynczej lub w ramach kilku powiązanych ze sobą 

transakcji (transakcje są powiązane, w szczególności, jeżeli udziały nabywa ten 

sam podmiot lub kiedy nabywają je podmioty powiązane niezależnie od czasu 

takiego nabycia), całością lub częścią swoich udziałów na rzecz osoby trzeciej 

(„Wskazany Nabywca”), Wspólnikom, w zależności od przypadku 

(„Uprawniony”) będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia 

sprzedawanych udziałów („Prawo Pierwszeństwa”). Sprzedający Wspólnik 

dostarczy Uprawnionemu pisemne zawiadomienie („Zawiadomienie o Zamiarze 

Sprzedaży”), w którym poinformuje Uprawnionego o tożsamości Wskazanego 

Nabywcy i cenie, po której zamierza sprzedać mu udziały. -------------------------- 

3. W sytuacji opisanej Paragrafie 10.2. Uprawniony będzie mógł skorzystać z 

Prawa Pierwszeństwa w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania 

Zawiadomienia o Zamiarze Sprzedaży, poprzez przekazanie Sprzedającemu 

Wspólnikowi i Wskazanemu Nabywcy oświadczenia potwierdzającego zamiar 

nabycia sprzedawanych udziałów na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu 
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o Zamiarze Sprzedaży, ale po cenie stanowiącej 80 % (osiemdziesiąt procent) 

ceny wskazanej w Zawiadomieniu o Zamiarze Sprzedaży. Prawo Pierwszeństwa 

wygaśnie, jeżeli nie zostanie wykonane w wyżej wymienionym 30-dniowym 

terminie.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. W przypadku zbycia udziałów przez Sprzedającego Wspólnika z naruszeniem 

Prawa Pierwszeństwa, w tym w przypadku braku dostarczenia Zawiadomienia o 

Zamiarze Sprzedaży Uprawnionemu lub w przypadku zbycia udziałów 

Wskazanemu Nabywcy po cenie niższej niż wskazana w Zawiadomieniu o 

Zamiarze Sprzedaży, zbycie lub rozporządzenie udziałami przez Sprzedającego 

Wspólnika jest bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz wspólników Spółki. ---- 

 

§ 11. 

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku, przeznaczonym do 

podziału przez Zgromadzenie Wspólników, proporcjonalnie do ilości 

posiadanych udziałów. Zarząd Spółki może dokonywać wypłaty zaliczek na 

poczet dywidendy.  ------------------------------------------------------------------------- 

2. Zgromadzenie Wspólników może w szczególności wyłączyć zysk od podziału 

w całości lub w części i przeznaczyć go na określony przez Zgromadzenie 

Wspólników cel. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 12. 

Spółka może tworzyć z odpisów z zysku fundusze celowe, a w szczególności 

rezerwowy. Fundusze tworzone będą w miarę potrzeby na mocy uchwały 

Zgromadzenia Wspólników. ------------------------------------------------------------- 

 

§ 13. 

Udział Wspólnika może być umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia 

Wspólników. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku lub w drodze 

obniżenia kapitału zakładowego. Spółka może nabywać własne udziały w celu 

ich umorzenia. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 14. 

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. -------------------------- 

 

§ 15. 

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje się raz do roku, w terminie sześciu miesięcy 

po upływie pełnego roku obrotowego. -------------------------------------------------- 
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2. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Wspólników, posiadających przynajmniej 1/10 części kapitału 

zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------- 

3. Decyzje podejmowane przez Zgromadzenie Wspólników są ważne jeśli na 

Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa udziałów.------------------ 

 

§ 16. 

Każdy ze Wspólników ma prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników 

osobiście lub przez pełnomocnika. ------------------------------------------------------ 

 

§ 17. 

1. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej 

Umowy spółki, wszystkie uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są 

zwykłą większością głosów.--------------------------------------------------------------- 

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki, lub w 

Warszawie.----------------------------------------------------------------------------------- 

3. Udział w Zgromadzeniu można wziąć także przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej.--------------------------------------------------------------- 

 

§ 18. 

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków. Zarząd prowadzi 

sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działalności Zarządu 

należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia 

Wspólników.--------------------------------------------------------------------------------- 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy 

Członek Zarządu samodzielnie. --------------------------------------------------------- 

3. Członka Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony, a jego mandat wygasa z 

chwilą jego odwołania, śmierci lub rezygnacji. Mandat Członka Zarządu nie 

wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy pełnienia funkcji Członka 

Zarządu. ------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Z tytułu powołania do Zarządu Członkowie Zarządu mogą otrzymywać od 

Spółki wynagrodzenie określone uchwałą Wspólników. ----------------------------- 

5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o 

wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł wymaga uchwały Wspólników, 

zaś rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o 

wartości równej lub nieprzekraczającej kwoty 500.000,00 zł nie wymaga 

uchwały Wspólników, za wyjątkiem umów, o których mowa w art. 229 KSH. --- 
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§ 19. 

Wszystkie prawa własności intelektualnej takie jak patenty, majątkowe prawa 

autorskie, bazy danych, znaki towarowe, know-how, wzory przemysłowe, inne 

prawa niematerialne wytworzone przez Wspólników w trakcie działania Spółki, 

które pozostają w ścisłym związku z jej przedmiotem działalności, będą 

wyłączną własnością Spółki. Wszelkie zgłoszenia i rejestracje tych praw (np. do 

urzędów patentowych) muszą być dokonywane przez Spółkę i na jej rzecz. ------ 

 

§ 20. 

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia 

Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy prawa. ----- 

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. ------------------ 

3. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba, że Uchwała Zgromadzenia 

Wspólników stanowi inaczej. ------------------------------------------------------------- 

4. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -------- 

 

§ 21. 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Spółka prowadzi 

rachunkowość i księgi handlowe zgodnie z przepisami prawa. ---------------------- 

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z końcem dnia 31 grudnia 2023 

roku. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 22. 

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i 

Gospodarczy. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 23. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki mają zastosowanie 

przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek 

handlowych. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

*  *  * 

 

Niniejszy akt stanowi jednocześnie protokół z pierwszego Zgromadzenia 

Wspólników Spółki, w którym wspólnicy, jednomyślnie, w głosowaniu tajnym,  

w skład pierwszego Zarządu powołują:------------------------------------------------- 
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Marek Krajewski – Prezes Zarządu,  

Marek Krawczyk – Wiceprezes Zarządu,  


