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TYMCZASOWE ROZSZERZENIE SPÓŁKI 

ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI 

przynależny do umowy spółki zawartej w dniu ……………………………………………… pomiędzy 

właścicielem, którego dane widnieją pod numerem 1, a pozostałymi członkami załogi/wspólnikami, 

która to umowa będzie zwana dalej „umową spółki”. 

1 Właściciel, występujący także w imieniu wspólników określonych w umowie spółki, 

 

Imię i nazwisko:    ……………………………………………………..………. 

 

Adres:    …………………………………………………………..……………………. 

 

Kod pocztowy i miejscowość: ………………………………………………………………………. 

 

Data i miejsce urodzenia: ..…………………………………………………………….……………... 

 

Numer rejestracyjny jednostki żeglugowej: ………………………………………………………… 

oraz 

2 tymczasowy wspólnik 

Imię i nazwisko:   ……………………………………………………………… 

 

Adres:   ………………………………………………………………………………… 

 

Kod pocztowy i miejscowość: ……………………………………………………………..………... 

 

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………… 

oświadczają, iż uzgodnili, co następuje: 

Artykuł 1 Tymczasowe przystąpienie do umowy spółki w charakterze wspólnika 

1 Tymczasowy wspólnik przystąpi do spółki: 

 

Od dnia  …………………………………………………. 

 

Do dnia włącznie  …………………………………………………  

 

2 Tymczasowy wspólnik oświadcza, że przystępuje do spółki w wyżej wymienionym okresie 

jako wspólnik, ze wszystkimi wiążącymi się z tym prawami i obowiązkami. 

3 Tymczasowy wspólnik oświadcza, iż zapoznał się z umową spółki i przynależnymi do niej 

Ogólnymi Warunkami Spółki NEDERLANDSE VISSERSBOND (Holenderski Związek 

Rybacki) oraz że akceptuje oba te dokumenty. Ponadto tymczasowy wspólnik oświadcza, że 

jego pozycja prawna w odniesieniu do pozostałych wspólników będzie podlegała wyżej 

wymienionym postanowieniom. 

4 Tymczasowy wspólnik oświadcza, że zapoznał się z treścią artykułu 4 Regulaminu 

Ubezpieczeniowego Funduszu Socjalnego dla Rybactwa Spółdzielczego. 
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Artykuł 2 Okres przystąpienia do spółki 

W odniesieniu do tymczasowego wspólnika obowiązuje postanowienie, że stosunek w ramach spółki 

pomiędzy wspólnikami a tymczasowym wspólnikiem ma określony okres obowiązywania i że 

tymczasowy wspólnik wystąpi z tego stosunku w pierwszym porcie, do którego przybije jednostka 

rybacka po upływie następującego dnia: 

………………………………………………………………… 

Artykuł 3 Udział w zysku netto 

1. Tymczasowemu wspólnikowi w okresie, w którym przystępuje on do spółki, przysługuje prawo 

do następującego udziału procentowego w zysku netto: 

 

…………………………………………………………………..% 

 

2. Udziały pozostałych wspólników zostaną proporcjonalnie pomniejszone o ten udział. 

Postanowienia zawarte w umowie spółki oraz przynależnych do niej Ogólnych Warunkach 

Spółki SFM w odniesieniu do podziału zysku netto obowiązują w pozostałym zakresie również 

w odniesieniu do tymczasowego wspólnika. 

Artykuł 4 Przesłanie kopii aneksu do umowy spółki 

1 Strony przesyłają odpis niniejszego podpisanego aneksu do umowy spółki e-mailem lub 

faksem do Funduszu Socjalnego dla Rybactwa Spółdzielczego celem zgłoszenia 

tymczasowego wspólnika do ubezpieczenia. 

2 Strony przesyłają odpis niniejszego podpisanego aneksu do umowy spółki e-mailem lub 

faksem do jednego lub większej liczby (bliższych) członków rodziny, znajomych i/lub 

doradców. 

Podpisano w ………………………………………………………………… w dniu …………………………. 

 

  

 

 

  

 

 

Właściciel Tymczasowy wspólnik 


