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Część I

DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPÓŁKI 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Pełna umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

WZÓR

Repertorium A numer 111/2022 Nr kol. 222

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku w Kancelarii 
Notarialnej Janusza Kowalika w Krakowie przy ul. Białej 826 stawili się:

 1. Jan Kowalski, syn Jana i Malwiny, zamieszkały 3 8-384 Kraków przy ul. Zielonej 
847 (AAA 1111), PESEL 1111111,

 2. Józef Nowak, syn Jarosława i Marzeny, zamieszkały 38-385 Kraków przy 
ul. Złotej 3 47 (AAA 2222), PESEL 222 2222,

 3. Ludwik Lipowski, syn Pawła i Ane ty, zamieszkały 38-184 Kraków przy ul. Szarej 
867 (AAA 3333), PESEL 33333333,

 4. Janusz Wiśniewski, syn Kamila i Barbary, zamieszkały 31-684 Kraków przy 
ul. Białej 147 (AAA 4444), PESEL 4444444.

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych wyka-
zanych wyżej w nawiasach.
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Część I. Dokumenty dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
W

zó
r 

 

UMOWA  SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. S tawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, iż w celu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną 
dalej Spółką.

2. Nazwa Spółki brzmi: „BŁAWATEK” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność usługowa, handlowa 
i wytwórcza, wykonywana n a rachunek własny bądź w pośrednictwie, we wszelkich 
formach współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie:
 1) produkcji artykułów spożywczych i napojów (PKD 10 i 11);
 2) produkcji wyrobów chemicznych (PKD 20);
 3) bu downictwa (PKD 41);
 4) obsługi rynku nieruchomości (PKD 68);
 5) pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

(PKD 94).

2. Działalność koncesjonowana będzie wykonywana po otrzymaniu właściwych ze-
zwoleń.

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 510 000,00 zł i dzieli się na 510 równych i niepo-
dzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy.

§ 6

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte w następujący 
sposób:
 1) Jan Kowalski obejmuje 306 udziałów o łącznej wartości 306 000,00 zł;
 2) Józef Nowak obejmuje 68 udziałów o łącznej wartości 68 000,00 zł;



13. Zarząd spółki

43

W
zór  

WZÓR

Kraków, dnia 10 października 2022 r.

UCHWAŁA nr 91/2022
z dnia 10 października 2022 r.

Zgromadzenia Wspólników „BŁAWATEK” Sp. z o.o.
w przedmiocie odwołania członka zarządu Spółki

§ 1

Niniejszym z dniem 10 października 2022 r. odwołuje się z funkcji członka zarzą-
du Spółki: Tomasza Majewskiego, zamieszkałego w Krakowie przy ul. Snopkowskiej 
208/47.

§ 2

Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy 
wspólnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podpisy wspólników
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

13.6. Rezygnacja członka zarządu

Jeśli członek zarządu spółki chce dokonać aktu rezygnacji z pełnionej do-
tychczas funkcji, powinien złożyć stosowne oświadczenie, mające charak-
ter jednostronnego oświadczenia woli. Natomiast fakt nieprzyjęcia czy też 
przyjęcia tego oświadczenia przez spółkę nie ma praktycznie znaczenia.

Zgodnie z treścią Kodeksu spółek handlowych mandat członka zarządu 
wygasa na skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu. 
W przypadku rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy o wypowie-
dzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
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Spółka nie ma możliwości niedopuszczenia do dokonania rezygna-
cji. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że chcąc skutecznie złożyć re-
zygnację, należy o tym fakcie poinformować spółkę. Z chwilą takiego 
zawiadomienia dochodzi do faktycznej rezygnacji. Istotne jest, aby 
przedmiotową rezygnację skierować do właściwego podmiotu. Jeśli 
więc umowa spółki nie stwierdza inaczej, akt rezygnacji należy przed-
łożyć radzie nadzorczej lub też pełnomocnikowi powołanemu przez 
zgromadzenie wspólników.

Zarząd ma obowiązek zgłosić do sądu rejestrowego zmianę w składzie 
osobowym zarządu.

Przy składaniu rezygnacji z pełnionej w zarządzie spółki funkcji należy 
wziąć pod uwagę fakt ewentualnej odpowiedzialności członka, gdyby 
swoją funkcję pełnił odpłatnie, a wypowiedzenie nie nastąpiło z waż-
nego powodu. W takiej sytuacji spółka może dochodzić odszkodowania 
od składającego rezygnację członka.

WZÓR

Kraków, dnia 14 lipca 2022 r.
Józef Nowak
ul. Mahoniowa 384
93-834 Kraków

Pan
Jan Kowalski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
„BŁAWATEK” Sp. z o.o.
ul. Samorządowa 723
83-827 Kraków

Szanowny Panie Przewodniczący,

z dniem dzisiejszym, tj. 14 lipca 2022 r., składam na ręce Pana jako Przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej „BŁAWATEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Samo-
rządowej 723 rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu.

Pozostaję z wyrazami szacunku

Józef Nowak
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14. Pełnomocnictwo

14.1. Istota pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo jest czynnością prawną, której treścią jest oświadcze-
nie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do 
dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w peł-
nomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upo-
ważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy, w zakresie 
określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi oso-
bami. Funkcja pełnomocnika polega przede wszystkim na tym, że działa 
on z umocowania przedsiębiorcy, w jego imieniu i ze skutkami dla niego.

14.2. Treść pełnomocnictwa

W dokumencie stanowiącym pełnomocnictwo należy w sposób precy-
zyjny wskazać podmioty stosunku pełnomocnictwa. Jeśli chodzi o spo-
sób udzielenia pełnomocnictwa, powinno być ono udzielane w formie 
pisemnej, a dla całkowitej pewności w aspekcie bezpieczeństwa obrotu 
prawnego – w formie aktu notarialnego. Forma pełnomocnictwa zależy 
od charakteru czynności.

14.3. Rodzaje pełnomocnictwa

Polski system prawny rozróżnia trzy rodzaje pełnomocnictwa:
 1) pełnomocnictwo ogólne – obejmuje umocowanie do czynności zwy-

kłego zarządu;
 2) pełnomocnictwo rodzajowe – związane jest z określoną kategorią 

czynności prawnych, do których umocowany będzie pełnomocnik, 
jest ono niedopuszczalne w zakresie tych czynności, do których do-
konania konieczne jest pełnomocnictwo szczególne;

 3) pełnomocnictwo do poszczególnych czynności – dotyczy indywidu-
alnie określonej czynności prawnej.

14.4. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo można odwołać w dowolnym czasie, chyba że moco-
dawca zrzekł się odwołania z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku 
prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Z kolei pełnomocnictwo wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomoc-
nika, chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej.
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14.5. Pełnomocnik

Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, zaś w sprawach 
z zakresu własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponad-
to osoba sprawująca zarząd majątkiem lub pieczę nad interesami stro-
ny oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli 
przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia. W odniesieniu do 
spółki pełnomocnikiem może być również pracownik tej jednostki albo 
jej organu nadrzędnego, a przede wszystkim podmiot prowadzący stałą 
obsługę prawną przedsiębiorcy.

Pełnomocnik zobowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej 
dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub 
uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo procesowe 
obejmuje z samego prawa umocowanie do:
 1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wy-
łączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowa-
nia i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jak też wniesienia 
interwencji głównej przeciwko mocodawcy;

 2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
 3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub 

radcy prawnemu;
 4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, 

jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
 5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

14.6. Przekroczenie zakresu pełnomocnictwa 
lub działanie bez umocowania

Zdarza się, że pełnomocnik wykonuje czynności wykraczające poza je-
go uprawnienia lub robi to bez umocowania. Jeśli rzekomy pełnomocnik 
świadomie działał bez umocowania lub przekroczył zakres udzielonego 
mu uprawnienia, wtedy przedsiębiorca ma prawo dochodzić odszkodowa-
nia za rzeczywistą stratę lub/i utracone korzyści. Dlatego też w celu niedo-
puszczenia do pojawienia się tego typu problemów należy po wygaśnięciu 
umowy zażądać zwrotu dokumentu pełnomocnictwa, a w ostateczności – 
poinformować osoby trzecie o jego wygaśnięciu. W ten sposób udzielający 
pełnomocnictwa ma szansę uchylić się od niekorzystnych skutków czyn-
ności podjętych przez pełnomocnika, do którego utracił zaufanie.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w sytuacji gdy pełnomocnik przekroczył 
zakres umocowania, ważność umowy będącej podstawą umocowania 
pełnomocnika zależy od potwierdzenia jej przez mocodawcę.
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WZÓR

Kraków, dnia 15 marca 2022 r.

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

„BŁAWATEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Samorządowej 723, wpisana 
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie XX Wy-
dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000000001, 
kapitał zakładowy 50 000 zł, z dniem dzisiejszym, tj. 15 marca 2022 r., ustanawia 
pełnomocnika w osobie pana Jana Kowalskiego, zamieszkałego w Krakowie przy 
ul. Czerwonej 342, legitymującego się dowodem osobistym seria XX, numer 11111.

Pełnomocnik jest upoważniony w imieniu udzielającego pełnomocnictwa do pro-
wadzenia negocjacji i zawarcia umowy dostaw węgla kamiennego z Elektrocie-
płownią „Tulipan” z siedzibą w Starachowicach przy ul. Konwaliowej 769.

Józef Nowak
wiceprezes zarządu

WZÓR

Kraków, dnia 20 lipca 2022 r.

OŚWIADCZENIE
o odwołaniu pełnomocnictwa

„BŁAWATEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Samorządowej 723, wpisana 
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie XX Wy-
dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000000001, 
kapitał zakładowy 5000 zł, z dniem dzisiejszym, tj. 20 lipca 2022 r., odwołuje peł-
nomocnictwo udzielone Janowi Kowalskiemu w dniu 15 marca 2022 r., zamieszka-
łemu w Krakowie przy ul. Czerwonej 342, legitymującemu się dowodem osobistym 
seria XX, numer 11111.

Z uwagi na powyższe wzywam do niezwłocznego zwrotu dokumentów powierzo-
nych w związku z udzielonym pełnomocnictwem.

Józef Nowak
wiceprezes zarządu
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Publikacja odnosi się do wszystkich kwestii związanych ze spółką z ograniczoną odpowie-
dzialnością: od zagadnień strukturalnych zależności i zarządzania po sądowe, egzekucyjne 
i pracownicze. Zawiera niemal 80 wzorów umów, regulaminów, wniosków, a także pozwów 
związanych z prowadzeniem działalności w formie spółki z o.o. Każdy wzór jest opatrzony 
przystępnym komentarzem pozwalającym lepiej zrozumieć zawarte w nim zapisy. 

Z opracowania czytelnik dowie się, jak prawidłowo sformułować m.in.:
•  oświadczenie wspólnika o przystąpieniu do spółki,
•  regulamin zgromadzenia wspólników,
•  umowę przejęcia długu,
•  wniosek o ogłoszenie upadłości.

Obecne wydanie zostało wzbogacone o wzory regulaminów i instrukcji, przede wszystkim 
wzór regulaminu zarządu, rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników, a także instrukcji 
kancelaryjnej i regulaminu pracy. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w prawie spółek 
handlowych, również te dotyczące czynności podejmowanych drogą elektroniczną. 

Czytelny układ treści pozwala na szybkie odnalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania, 
a szeroki katalog tematyczny obejmuje m.in. dokumenty zawiązane ze stosunkiem pracy, 
pisma sądowe i egzekucyjne.

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców, pracowników 
spółek (księgowych, pracowników działów handlowych, windykacji), a przede wszystkim osób 
prowadzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zainteresowanych założeniem 
takiej spółki.

Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: 
www.umowy-pisma-dokumenty-spolka-zoo-5.wolterskluwer.pl – po wpisaniu zamiesz-
czonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do 
własnych potrzeb.

Sławomir Turkowski – prawnik; specjalista w zakresie prawa spółek handlowych, prawa 
zamówień publicznych i prawa energetycznego; doradca w przedsiębiorstwach branży 
energetycznej; ekspert rynku energetycznego.

Sławomir Turkowski
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