
Pełnomocnictwo do reprezentacji

 

Informacje ogólne

 

Określenie potoczne

Pełnomocnictwo  do  reprezentacji jest  określeniem  potocznym,  w zasadzie  niemówiącym 

precyzyjnie  o  rodzaju  udzielonego  pełnomocnictwa,  ponieważ  większość  umocowań  do 

działania  w cudzym  imieniu  z bezpośrednim  skutkiem  dla  reprezentowanego  można  tak 

określić. Zazwyczaj jednak używający tego sformułowania mają na myśli pełnomocnictwo do 

występowania  w  imieniu  jakiejś  osoby  (przeważnie  fizycznej,  choć  czasem  i prawnej, 

a niekiedy  nawet  jednostki  niemającej  osobowości  prawnej,  takiej  jak  osobowa  spółka 

handlowa) na forum określonego gremium. Może więc – przykładowo – chodzić o:

 uczestniczenie przez pełnomocnika w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz wykonywanie przez umocowanego prawa głosu, 

 uczestniczenie akcjonariusza w walnym zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu 

przez pełnomocnika, czy 

 uczestniczenie przez pełnomocnika w zebraniu właścicieli lokali położonych w jakiejś 

nieruchomości oraz głosowanie nad uchwałami. 

 

Na zgromadzeniu wspólników



Jeśli umowa spółki nie zawiera ograniczeń (a istnieje taka możliwość), można brać udział 

w zgromadzeniu  wspólników,  a także  głosować  przez  pełnomocników.  Generalnie  bywają 

nimi osoby fizyczne. Taką możliwość daje Kodeks spółek handlowych (patrz wzór). 

 

ZAPAMIĘTAJ

Umocowanie  do  reprezentacji  to  pełnomocnictwo  szczególne  w stosunku  do 

pełnomocnictw uregulowanych w Kodeksie cywilnym (rodzajowych i do poszczególnych 

czynności) i specyficzne – daje umocowanie do czynności organizacyjnych. 

 

Teoretycznie uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.  i głosowanie na nim 

może  obejmować  dwa  różne  pełnomocnictwa,  ponieważ  nawet  obecny  na  zgromadzeniu 

wspólnik może umocować do głosowania kogoś innego (choć wcale nie musi). Przeważnie 

jednak uczestnictwo pełnomocnika i głosowanie objęte jest pełnomocnictwem łącznym. Tego 

rodzaju umocowanie do reprezentacji powinno być pod rygorem nieważności udzielone na 

piśmie i dołączone do księgi protokołów. 

 

ZAPAMIĘTAJ



Nie mogą być pełnomocnikami na zabraniu wspólników ani członkowie zarządu, ani 

pracownicy  spółki  (ten  ostatni  problem  utrudnia  nieco  funkcjonowanie  spółek 

pracowniczych). 

 

Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Również akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu  osobiście  albo  przez  pełnomocników (tu  przepis  k.s.h.  nie  mówi  nic  o  możliwości 

ograniczeń  w  statutach  spółek).  W  takich  wypadkach  także  mamy  do  czynienia 

z pełnomocnictwem szczególnym w stosunku do pełnomocnictw uregulowanych w Kodeksie 

cywilnym  (rodzajowych  i do  poszczególnych  czynności).  I choć  pełnomocnik  tzw. 

akcjonariusza niemego, podobnie jak on sam, nie może głosować, to trzeba pamiętać, że może 

on  zgłaszać  wnioski  porządkowe,  sprzeciw  czy  przewodniczyć  obradom,  ponieważ  są  to 

czynności związane jedynie z uczestnictwem w obradach.

 

ZAPAMIĘTAJ

Członek  zarządu  i pracownik  w spółce  akcyjnej  –  jak  też  w  z  o.o.  –  nie  mogą  być 

pełnomocnikami  na  walnym  zgromadzeniu.  Ale  każdy  inny  akcjonariusz  może  być 

reprezentantem  jeszcze  kilku  innych  akcjonariuszy.  I taki  właśnie  akcjonariusz-

pełnomocnik może różnie głosować swoimi akcjami i akcjami mocodawcy (np. swoimi 

„za”, a mocodawcy „przeciw”). 

 



We wspólnocie 

Właściciela  lokalu  (mieszkania,  lokalu  użytkowego  czy  nawet  garażu)  może  zastępować 

w podejmowaniu decyzji pełnomocnik. Nie ma więc najmniejszych przeszkód, by ustanowić 

pełnomocnika np. do reprezentacji na zebraniu właścicieli lokali  w nieruchomości (jak we 

wzorze).  Tym  razem  mamy  do  czynienia  z pełnomocnictwem  określonym  przepisami 

Kodeksu  cywilnego.  Może  się  więc  takie  reprezentowanie  właściciela  lokalu  mieścić 

w granicach  pełnomocnictwa  ogólnego.  Częściej  jednak  będzie  to  albo  pełnomocnictwo 

rodzajowe, gdy właściciel zechce umocować kogoś np. spośród sąsiadów-również właścicieli 

lokalu w tej samej nieruchomości jedynie do uczestniczenia w tego rodzaju konwentyklach, 

albo wręcz pełnomocnictwo do poszczególnej czynności, czyli do reprezentowania na jednym 

zebraniu,  powiedzmy  nad  przeznaczeniem  pieniędzy  zgromadzonych  na  funduszu 

remontowym. Trzeba pamiętać, że udzielenie tego rodzaju pełnomocnictwa to jednostronna 

czynność prawna (jednostronne oświadczenie woli).

 

ZAPAMIĘTAJ

Głosowanie nad uchwałą albo podpisanie umowy w cudzym imieniu bez umocowania 

lub z przekroczeniem jego zakresu są nieważne.

 

Jak przygotować pełnomocnictwo

 



Krok 1

Najpierw trzeba ustalić, kto miałby być pełnomocnikiem do reprezentacji. Wszystko będzie 

zależało od tego, czy ma on reprezentować mocodawcę na zgromadzeniu wspólników spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością, na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy czy reprezentacji 

na zebraniu właścicieli lokali w nieruchomości.

 

Krok 2

Czasem trzeba, a czasem tylko warto pełnomocnictwo zapisać. Jednak, gdy akcjonariusz 

udziela pełnomocnictwa do uczestniczenia w jego imieniu w walnym zgromadzeniu oraz 

wykonywania w jego imieniu prawa głosu – musi być ono pod rygorem nieważności udzielne 

na piśmie.

 

Formalności

 

Przygotowanie dokumentu

W spółce akcyjnej – podobnie jak w sp. z o.o. – pełnomocnictwo powinno być udzielone na 

piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.

We wspólnocie mieszkaniowej jest prościej – o ile na zebraniu nie mają być załatwiane przez 

głosowanie  sprawy  wymagające  formy  szczególnej,  to  i umocowanie  pełnomocnika  nie 

wymaga żadnej formy szczególnej. Zazwyczaj jednak właściciele mieszkań posługujący się 



na  zebraniach  pełnomocnikami  wręczają  im  umocowania  na  piśmie  (może  być  ręcznie 

zapisana kartka wyrwana z zeszytu) – dla celów dowodowych – żeby uniknąć wątpliwości 

i nieporozumień.

 

Można odwołać

W zasadzie każde pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane, o czym we wzorze 

przypominamy i mocodawcom, i umocowanym jedynie dla porządku.

 

Opłaty

Od  każdego  dokumentu  stwierdzającego  ustanowienie  pełnomocnika  płaci  się  opłatę 

skarbową w kwocie 17 zł.

 

Podstawa prawna

• Art. 243, art. 244, art. 412, art. 413 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).

• Art. 95 – art. 109, ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 

poz. 93 ze zm.).

• Cz. IV załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 

225, poz.1635).

 



 

Dobromiła Niedzielska-Jakubczyk
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