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W
stępne zagadnienie stanowi forma pełnomocnic

twa – w obrocie krajowym wystarczającą jest 

pisemna (niezależnie od formy, w jakiej protoko

łowano uchwały), natomiast zgodnie z orzecznictwem SN 

w obrocie zagranicznym formą właściwą jest ta dla miejsca 

zamieszkania lub siedziby mocodawcy. Zarówno w obrocie 

krajowym jak i zagranicznym kluczowa jest prawidłowa 

reprezentacja mocodawcy w sytuacjach, gdy mocodawca 

działa przez inne osoby. W przypadku osób fizycznych 

pełnomocnictwa w imieniu małoletniego udzielają opieku

nowie prawni, w takiej sytuacji pełnomocnictwo powinno 

określać podstawę prawną działania opiekuna np. poprzez 

wskazanie pokrewieństwa. Osoby prawne udzielają pełno

mocnictwa przy zachowaniu prawidłowej i pełnej reprezen

tacji, zatem w przypadku dwuosobowej reprezentacji do 

składania oświadczeń woli, pełnomocnictwo także musi 

być udzielone przez dwie uprawnione osoby, wskazane w 

odpowiednim rejestrze. 

Kluczowym z punktu widzenia działania pełnomocnika 

jest zakres wykonywanych w imieniu mocodawcy praw. 

W praktyce wiele kłopotów przysparza wykonywanie praw 

niemajątkowych, w szczególności głosowania na zgromadze

niach wspólników. W takich sytuacjach wątpliwości, które 

mogą się rodzić przy formułowaniu pełnomocnictwa to jego 

zakres: przedmiotowy i czasowy. Najszersze pełnomocnic

two obejmuje udział we wszelkich zgromadzeniach, w któ

rych mocodawca może brać udział w określonym czasie (np. 

roku), takie pełnomocnictwo jest popularne w złożonych 

grupach kapitałowych, opiera się na zaufaniu lub silnej 

relacji pomiędzy mocodawcą i pełnomocnikiem. Najwęższe 

to pełnomocnictwo do konkretnego zgromadzenia lub do 

konkretnego głosowania. Problematyczne jest zawarcie w 

pełnomocnictwie instrukcji do głosowania. Takie instrukcje 

są niewiążące dla spółki i pozostałych wspólników, jedynie 

mają uzmysłowić, że pełnomocnik działa w granicach lub 

z przekroczeniem granic umocowania. Z punktu widzenia 

pełnomocnika instrukcje mogą być ważne dla wykazania 

zgodności jego działania z wolą mocodawcy. 

Odmienną kwestią jest wykonywanie praw majątkowych, 

tj. praw do dywidendy oraz innych świadczeń spółki. W takim 

przypadku pełnomocnictwo obejmuje zarówno możliwość 

dysponowania prawami majątkowymi w tym także zrzeczenia 

się ich, jak i możliwość przyjmowania środków pieniężnych 

na własny rachunek o charakterze powierniczym. 

Każdy z powyższych tematów może stanowić przedmiot 

osobnego opracowani i każdy z nich był przedmiotem 

analizy Sądu Najwyższego. Ważne jest, aby udzielając 

pełnomocnictwa lub przyjmując pełnomocnictwo przez 

profesjonalnego zastępcę przemyśleć, jaka jest rzeczywista 

intencja dla działania pośredniego i czy tylko niemożność 

stawiennictwa zdecydowała o wyznaczeniu pełnomocnika.
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Pełnomocnictwo do wykonywania 
praw wspólnika z tytułu posiadanych 
przez niego udziałów spółki z o.o.

Pełnomocnictwo do wykonania praw z tytułów 

posiadanych udziałów w sp. z o.o. to często jedno lub 

dwa zdania, jednocześnie przedmiot licznych 

sporów sądowych.

Tomasz Srokosz


