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UMOWA SPÓŁKI NEDERLANDSE VISSERSBOND 

(HOLENDERSKI ZWIĄZEK RYBACKI) 

Strony umowy: 

1. Właściciel (ewentualnie osoba prawna lub wspólnik): 

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

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

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

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

 

oraz 

 

2. Członkowie załogi (wraz ze (współ-)właścicielem/wspólnikiem należącym do załogi): 

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

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

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

Data urodzenia: ………………………Miejsce urodzenia: ………………………………… 

Pracujący jako kapitan 

 

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

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

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

Data urodzenia: ………………………Miejsce urodzenia: ………………………………… 

 

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

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

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

Data urodzenia: ………………………Miejsce urodzenia: ………………………………… 

 

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

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

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

Data urodzenia: ………………………Miejsce urodzenia: ………………………………… 

 

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

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

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

Data urodzenia: ………………………Miejsce urodzenia: ………………………………… 

 

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

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

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

Data urodzenia: ………………………Miejsce urodzenia: ………………………………… 
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g.  Imię i nazwisko:  ………………………………………………………………………. 

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

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

Data urodzenia: ………………………Miejsce urodzenia: ………………………………… 

 

 

 

 

 

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

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

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

Data urodzenia: ………………………Miejsce urodzenia: ………………………………… 

 

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

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

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

Data urodzenia: ………………………Miejsce urodzenia: ………………………………… 

 

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

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

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

Data urodzenia: ………………………Miejsce urodzenia: ………………………………… 

zawierają umowę następującej treści: 

Artykuł A Cel 

1. Utworzenie spółki celem prowadzenia działalności z zakresu rybołówstwa, która to spółka 

będzie podlegała Ogólnym Warunkom Spółki, zwanym dalej „warunkami AMV” 

NEDERLANDSE VISSERSBOND (Holenderski Związek Rybacki), które stanowią część 

niniejszej umowy i które są w całości znane stronom oraz zostały przez nie zaakceptowane. 

Warunki AMV są zdeponowane w kancelarii Sądu Rejonowego w Hadze.  

Artykuł B Zobowiązania 

1. Właściciel (strona umowy 1) i/lub kapitan (strona umowy 2a na podstawie art 452q 

kodeksu spółek handlowych) zawierają na potrzeby prowadzenia działalności z zakresu 

rybołówstwa zobowiązania pod nazwą spółki, jak określono w artykule 7:1681 holenderskiego 

Kodeksu cywilnego i posiadają do tego uprawnienia. 

2. Właściciel (strona umowy 1) i/lub kapitan (strona umowy 2a na podstawie art 452q 

kodeksu spółek handlowych) poinformują osoby, z którymi zawrą zobowiązania, że właściciel 

lub też kapitan zawiera zobowiązania w imieniu swoim oraz pozostałych, wymienionych z 

nazwiska stron umowy. 

Zwrócą oni przy tym uwagę tych osób na fakt, że nazwiska stron umowy mogą zostać 

sprawdzone w Funduszu Socjalnym dla Rybactwa Spółdzielczego (SFM) w Zoetermeer bądź 

też w lokalnym oddziale SFM w Urk, Wieringen lub Texel.  
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3. Strony umowy będą ponosiły odpowiedzialność w związku ze zobowiązaniami spółki 

proporcjonalnie do swoich w niej udziałów. Jeżeli nie podano inaczej, udziały w spółce dla 

strony umowy 1 wynoszą... %1, a dla stron umowy 2… % 2 dla każdej w równej części.  

Artykuł C Wkład właściciela 

1. Właściciel udostępnia spółce jednostkę rybacką, wraz ze wszystkimi udzielanymi przy tym 

przez władze holenderskie prawami połowowymi oraz dobami żeglugowymi, w stanie 

gotowym do żeglugi oraz nadającą się do wykonywania działalności z zakresu rybołówstwa, 

oraz utrzymuje ją w tym celu w stanie przydatności do pracy, a to z uwzględnieniem 

postanowień artykułów 4 i 5 warunków AMV. Ponadto wnosi on do spółki swoją wiedzę i 

staranność. 

2. Jeżeli spółka zdecyduje się na wynajęcie praw połowowych, najem ten będzie stanowić 

obciążenie spółki. Zobowiązanie dotyczące wynajmu praw połowowych zostaje zawarte 

zgodnie z postanowieniami artykułu B. 

3. Jeżeli spółka nie będzie w stanie w pełni wykorzystać wniesionych praw połowowych, zostaną 

one ponownie udostępnione do swobodnej dyspozycji właścicielowi. 

4. Jeżeli spółka nie będzie w stanie w pełni korzystać z wynajętych praw połowowych, zostaną 

one w miarę możliwości podnajęte na korzyść spółki. 

Artykuł D Wkład pozostałych stron umowy 

 Strony umowy 2 wnoszą swoją pracę, wiedzę oraz staranność, jak również uzyskane przez 

siebie dyplomy. 

Artykuł E Czas trwania umowy 

Umowa zostaje zawarta na okres od ………………………. do ………………………..,  a w razie 

niepodania dat uznaje się ją za zawartą na czas nieokreślony. 

Artykuł F Wypowiedzenie umowy 

1. Zawarta umowa spółki może zostać rozwiązana przez właściciela i/lub strony umowy 2 z 

uwzględnieniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 4 tygodnie, za wyjątkiem wzajemnej 

pisemnej zgody na zastosowanie krótszego okresu i za wyjątkiem wystąpienia nagłych 

powodów, jak określone w artykułach 436 i 437 holenderskiego Kodeksu handlowego. 

2. Jeżeli jedna ze stron umowy wypowie umowę spółki (wcześniej), spółka będzie nadal istniała 

na takich samych warunkach dla pozostałych stron umowy. Udziały procentowe zostaną 

ponownie podzielone lub też do spółki włączona zostanie nowa strona umowy. 

Artykuł G Kierownictwo 

Pracami na pokładzie kieruje strona umowy 2a z uwzględnieniem postanowień zawartych w 

artykule 8 warunków AMV. 

Artykuł H Udział w zyskach 

Udział w zyskach netto spółki stanowią udziały w zyskach zgodnie z podanymi wartościami 

procentowymi zamieszczonymi za podpisami w artykule N niniejszej umowy spółki. 

                                                           
1 Proszę wpisać. 
2 Proszę wpisać. 
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Artykuł I Obliczanie zysku netto 

Zysk netto tworzy kwota pozostała z zysku brutto po odliczeniu kosztów podanych na 

poniższym wykazie.  

 

 

 

 

 

 

Koszty (*zaznaczyć lub wypełnić te, które mają 
zastosowanie) 

Wliczone w 
część 
właściciela* 
 

Koszty stałe  
za rejs 
połowowy*  

Potwierdzenie  
na fakturze* 

Tak Nie € Tak Nie 

Koszty zniżek 
 

     

Koszty wody słodkiej 
 

     

Koszty wyżywienia na pokładzie 
 

     

Koszty paliwa 
 

     

Koszty olejów smarnych i smarów 
 

     

Koszty przechowywania, jak np. chłodni 
 

     

Opłaty portowe i opłaty za śluzowanie 
 

     

Koszty frachtu netto 
 

     

Koszty odkupu i faktorii 
 

     

Opłaty nabrzeżne i grzywny 
 

     

Koszt wynajmu urządzeń do nawigacji i lokalizacji 
 

     

Podatki nakładane przez instytucje państwowe z tytułu 
złowionych towarów, w tym podatki nakładane przez 
organizacje publiczne i prywatne na branżę rybacką 
 

     

Wynajem praw połowowych 
 

     

Grzywny karne, administracyjne i z tytułu prawa 
prywatnego związane z prowadzeniem działalności z 
zakresu rybołówstwa 
 

     

Koszty przejazdu (przejazdy zbiorowe) 
 

     

Koszty administracyjne na potrzeby spółki 
 

     

Koszty sortowni na potrzeby złowionych towarów      
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Składka na Fundusz Socjalny dla Rybactwa 
Spółdzielczego 
 

     

 
 

     

Kolumna 1 Jeżeli strony umowy postanowią, że koszty będą stanowiły obciążenie właściciela, będą one obciążały udział 

właściciela w zyskach i wówczas w kolumnie 1 należy wpisać „tak”. 

Kolumna 2 Jeżeli strony umowy postanowią, że koszty w wysokości stałej kwoty za rejs połowowy będą stanowiły 

obciążenie spółki, w kolumnie 2 należy wpisać kwotę. 

Kolumna 3 Jeżeli strony umowy postanowią, że koszty w wysokości kwoty faktury będą stanowiły obciążenie spółki, w 

kolumnie 3 należy wpisać „tak”. 

Artykuł J Płatność i potwierdzenie 

1. Właściciel jest uprawniony do otrzymania zysku spółki i zobowiązuje się do wpłacenia w 

terminie 14 dni od daty zakończenia rejsu połowowego stronom spółki przysługującego im 

udziału w zyskach na ich rachunki bankowe. 

2. Właściciel zadba o to, aby rozliczenie określone w artykule 15 warunków AMV zostało 

udostępnione do wglądu na pokładzie stronom umowy. 

3. W terminie trzech miesięcy po rozwiązaniu spółki lub w terminie trzech miesięcy po upływie 

roku kalendarzowego właściciel przedstawi stronom umowy bilans oraz rachunek zysków i 

strat spółki.  

Artykuł K Niezdolność do pracy i koszty chorobowe 

1. Członkowie załogi są obowiązkowo ubezpieczeni od skutków finansowych niezdolności do 

pracy w Funduszu Socjalnym dla Rybactwa Spółdzielczego. Składki są odprowadzane przez 

właściciela i rozliczane w ciągu roku z udziałem w zyskach. Zwroty i należności z tytułu 

ubezpieczenia są niezwłocznie po ich otrzymaniu wypłacane przez właściciela 

ubezpieczonym lub też odprowadzane na rzecz ubezpieczonych.  

2. Jeżeli członek załogi zachoruje w trakcie rejsu połowowego lub ulegnie wypadkowi, wówczas 

właściciel ponosi ryzyko określone w rozdziale 3 Ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych do 

momentu, aż członek załogi nie powróci lub nie jest w stanie powrócić do kraju swojego 

zamieszkania, a to w istotnym stopniu na jego rachunek. Ewentualne świadczenia, jakie 

członek załogi otrzymuje w trakcie leczenia za granicą z tytułu jedynych obowiązujących w 

tym zakresie regulacji prawnych, zostaną niezwłocznie wypłacone właścicielowi w tym 

okresie.  

Artykuł L Spory 

1. Wszystkie spory, jakie mogą zaistnieć w oparciu o niniejszą umowę bądź też inne umowy, 

które mogą z niej wynikać, będą rozstrzygane wyłącznie z wyłączeniem zwykłego sądu w 

formie arbitrażowej, jak określono w artykule 17 warunków AMV. 

2. Roszczenia muszą być wnoszone w terminie sześciu tygodni od momentu powstania 

przyczyny sporu. 

3. W przypadku nieuwzględnienia terminu określonego w punkcie 2 prawo do wniesienia 

roszczenia przepada. 

Artykuł M Pozostałe postanowienia 
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W uzupełnieniu do/w odstępstwie od postanowień niniejszej umowy spółki strony umowy 

zawarły jeszcze następujące postanowienia: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………........................ 

Artykuł N Oświadczenie końcowe 

Podpisując niniejszą umowę, strony umowy oświadczają, że zapoznały się z przynależnymi do niej 

Ogólnymi Warunkami Spółki (warunki AMV). 

Podpisano przez Podpis Udział procentowy 

Strona umowy 1 
 
 

 % 

Strona umowy 2a 
 
 

 % 

Strona umowy 2b 
 
 

 % 

Strona umowy 2c 
 
 

 % 

Strona umowy 2d 
 
 

 % 

Strona umowy 2e 
 
 

 % 

Strona umowy 2f 
 
 

 % 

Strona umowy 2g  % 
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Strona umowy 2h 
 
 

 % 

Strona umowy 2i 
 
 

 % 

Strona umowy 2j 
 
 

 % 

 

Jeżeli członkowie załogi zmieniają się, po każdym rejsie połowowym udział w zyskach członka załogi, 

który nie uczestniczył w danym rejsie, zostanie proporcjonalnie podzielony pomiędzy członków załogi, 

którzy w tym rejsie uczestniczyli. 

Miejscowość: 
 ……………………………………………………………………………………………………. 

Data:  …………………………………………………………………20……………………………… 

 

 

 

 

MO 2017 

Odpis niniejszej umowy spółki został przez właściciela przekazany: 

1. Funduszowi Socjalnemu dla Rybactwa Spółdzielczego; 

2. każdej ze stron umowy. 


