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 Wzór: Instrukcja do pełnomocnictw – Załącznik do pełnomocnictw 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Działając w imieniu spółki [***], w związku z udzieleniem Pani/Panu pełnomocnictwa do 

działania w imieniu Spółki poniżej doprecyzowujemy zasady korzystania z udzielonych 

pełnomocnictw oraz zakres Pani/Pana działania na jego podstawie w imieniu Spółki. 

 

Jednocześnie oświadczamy, iż przedmiotowy dokument jest integralną częścią udzielonego 

Pani/Panu pełnomocnictwa, które musi być wykonywane ściśle z uwzględnieniem 

poniższych postanowień. 

 

Zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawem: 

 

1. Kwota wskazana w pełnomocnictwie jest kwotą wyrażoną w polskich złotych; 

 

2. Kwota do jakiej Pełnomocnik może zaciągać w imieniu i na rzecz Spółki 

zobowiązanie lub rozporządzać mieniem jest kwotą netto, jaka została przyznana 

zgodnie z limitem kompetencyjnym przydzielonym do poszczególnych stanowisk; 

 

3. Przedmiotowa kwota w przypadku: 

a) umów jednorazowych, umów na czas określony – to kwota, która jest sumą 

wynagrodzenia wynikającego z umowy za cały okres na jaki przewidziano jej 

obowiązywanie; 

b) umów na czas nieokreślony – to kwota stanowiąca sumę wynagrodzenia 

wynikającego z tej umowy za okres 12 kolejnych miesięcy; 

c) obliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a) i b) powyżej należy 

dokonać na dzień zawarcia umowy. 

 

4. Umowa ramowa – Pełnomocnik nie jest upoważniony do zawarcia umowy 

ramowej; kompetencja należy tylko i wyłącznie do Członków Zarządu Spółki lub 

Prokurenta i Członka Zarządu Spółki. 

 

Zatwierdzenie dokumentów do zapłaty: 

 

1. Wyłącznie w zakresie działania komórki organizacyjnej Pełnomocnika z 

zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących aktów normatywnych w Spółce, ze 

szczególnym uwzględnieniem akceptacji osób merytorycznych w obszarze 

inwestycji oraz aktu założycielskiego Spółki; 

 

2. Z wyłączeniem kosztów reprezentacji i rozliczania delegacji służbowych; 
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3. Zatwierdzanie dokumentów obligujących Spółkę do wypłaty określonej kwoty 

zgodnie z przydzielonym do stanowiska Pełnomocnika limitem kompetencyjnym. 

Do tej kwoty nie należy wliczać sumy wynagrodzeń z tytułu umów o pracę łączącej 

Spółkę z pracownikami oraz współpracownikami; 

 

4. Zgodnie z zaakceptowanym budżetem Spółki.  

 

Wypowiadanie umów: 

 

1. Z wyłączeniem mających wpływ na bieżącą działalność Spółki oraz tworzących po 

stronie Spółki jakiekolwiek zobowiązanie do zapłaty, o którym mowa w pkt 2 

poniżej; 

 

2. Z wyłączeniem umów, których rozwiązanie skutkować będzie po stronie Spółki 

obowiązkiem zapłaty jakichkolwiek kwot z tytułu jej rozwiązania, w tym kar 

umownych i odszkodowań; 

 

3. Przez wypowiadanie umów należy rozumieć ich rozwiązywanie, wypowiadanie, 

odstępowanie od nich, rozwiązywanie ich na mocy porozumienia stron. 

 

Podpisywanie umów cywilnoprawnych: 

 

Po uprzednim zaakceptowaniu wniosku przez Zarząd Spółki stanowiącego wytyczne do 

zawarcia umowy w zakresie działania Oddziału/Centrali lub z uwzględnieniem 

wewnętrznych procedur w Spółce. 

 

Podpisywanie dokumentów pracowniczych: 

 

1. Po uprzednim zaakceptowaniu wniosku przez Zarząd Spółki, stanowiącego 

wytyczne do zawarcia lub rozwiązania umowy, tj. 

a) Umowa o pracę; 

b) Umowa o zakazie konkurencji; 

c) Informacja o warunkach zatrudnienia; 

d) Aneks do umowy o pracę; 

e) Porozumienie zmieniające; 

f) Wypowiedzenie zmieniające; 

g) Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron/ za wypowiedzeniem/ 

bez wypowiedzenia; 

h) Świadectwo pracy; 

 

oraz dodatkowych dokumentów pracowniczych w tym: 

i) Zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu; 

j) Dokumentacji emerytalno - rentowej pracownika (np. RP-7); 
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k) Dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia. 

 

Udzielnie pełnomocnictwa substytucyjnego dla zastępcy Dyrektora Oddziału 

Spółki: 

 

1. Wyłącznie w indywidualnych, nagłych sytuacjach np. choroby; 

 

2. Pełnomocnictwo na czas urlopu wypoczynkowego lub dłuższej nieobecności będzie 

udzielane każdorazowo przez osoby umocowane do reprezentacji Spółki osobie 

pełniącej zastępstwo w takim zakresie kompetencyjnym, jak pełnomocnictwo osoby 

zastępowanej. 

 

 

/Prezes Zarządu/……………………...…………… 

 

/Wiceprezes Zarządu/……………………….. 

 

 

 

Przyjmuję i akceptuję postanowienia …………………………………   

 


