
P R OT O K Ó Ł 

Z G R O M A D Z E N IA W S P Ó L N I K ÓW 

S P Ó Ł K I ………………………………………… 

Dnia ……………………………… roku (………………. r.) w siedzibie Spółki …………………... 

w ………………, przy ulicy ………………………….. , odbyło się Zgromadzenie Wspólników 

spółki pod firmą: …………………………………… z siedzibą w ……………….., wpisanej do 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………………. …….. Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem ………………………, z którego Zgromadzenia sporządzony 

został protokół o treści następującej: Niniejsze Zgromadzenie otworzył …………….., oświadczył, 

że w dniu dzisiejszym o godzinie …….. odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 

pod firmą: ………………………………. z siedzibą w …………... Pan ……………. zaproponował 

następujący porządek obrad:---------------------------------------------------------------------------- 

1.Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego,------------------------------------------- 

2. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności,-------------------------------------------- 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. Zatwierdzenie porządku obrad,----- 

4. Przedstawienie i zatwierdzenie przez sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 

………..,--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ……. rok,---------- 

6. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w …….. roku/ w przypadku straty: Podjęcie 

uchwały w sprawie pokrycia straty ci dalszego istnienia spółki,----------------------- 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ……………. z wykonania obowiązków w 

………….. roku,------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad. 

Do pierwszego punktu porządku obrad:----------------------------------------------------------- 

Funkcję  Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wyniku głosowania 

tajnego objął Pan ……………….; na protokolanta wybrany został Pan ….......................

Do punktu drugiego porządku obrad:-------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący, po podpisaniu listy obecności stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym 

Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki.------------------------ 



Do punktu trzeciego porządku obrad:-------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do punktu czwartego porządku obrad:------------------------------------------------------------ 

Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ……….. i przedłożył bilans 

sporządzony na dzień …………………………. roku zamykający się sumą aktywów w kwocie 

………… PLN i pasywów w kwocie …………….. PLN oraz rachunek zysków i strat za rok 

………, wykazujący zysk/stratę netto za rok bilansowy w kwocie …………….. PLN. Do punktu 

piątego porządku obrad:---------------------------------------------------------------- Przewodniczący 

zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:------------------------- 

UCHWAŁA nr 1/………. 

Zgromadzenia Wspólników 

z dnia …………………….. roku 

„Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 

………………. do …………………. roku oraz zatwierdza przedłożone przez Zarząd: bilans na 

dzień …………. i rachunek zysków i strat za rok …….. roku, zatwierdza również kontynuowanie 

dotychczasowej działalności przez Spółkę oraz informację dodatkową za ……… r.”--------- 

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę … głosami 

„za”. Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----------------------------------------------------------------

Do punktu szóstego porządku obrad:--------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-------------------------

UCHWAŁA nr 2/………….. 

Zgromadzenia Wspólników 

z dnia ……………………… roku 

„Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk na:-------- 

kapitał zapasowy przeznaczony na …………… - kwota …………… zł (słownie: ………………… 

zł),----------------------------------------------------------------------------------------- kapitał rezerwowy 

przeznaczony na …………….. – kwota …………….. zł (słownie: ………………… 

zł),----------------------------------------------------------------------------------------- pokrycie straty z lat 



ubiegłych – kwota ………… zł (słownie: …………………. zł),---------- - wypłatę dywidendy – 

kwota ………… zł (słownie: ………………… zł)”.---------------------lub w przypadku straty 

„Zgromadzenie Wspólników postanawia pokryć całość straty powstałej w …………. zyskiem z lat 

następnych oraz w trybie art. 233 k.s.h. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu spółki”.----- 

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę ….. głosami 

„za”. Nikt nie wstrzymał się od głosu.------------------------------------------------------------------------- 

Do punktu szóstego porządku obrad:--------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, w głosowaniu tajnym, o następującej treści:-- 

UCHWAŁA nr 3/………………….. 

Zgromadzenia Wspólników 

z dnia ……………………………. roku 

„Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu/Pani 

…………………….. z wykonania obowiązków za okres od ……….. roku do …………… roku.” 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym …. 

głosami „za”. Pan ………………….., zgodnie z brzmieniem art. 244 Kodeksu Spółek Handlowych, 

nie brał udziału w tym głosowaniu.-------------------------------------------------------------------- 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.---------------- Do 

niniejszego protokołu załączona została lista obecności.--------------------------------------- 

Przewodniczący 

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

Zgromadzenia Protokolant 

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

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

(miejscowość, data)



LISTA OBECNOŚCI NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW 

SPÓŁKI ………………………………………… 

ODBYTYM W DNIU ……………….. R. 

Imię i nazwisko Ilość udziałów % kapitału podpis

Przewodniczący 

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

Zgromadzenia Protokolant 

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

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

(miejscowość, data)
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Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie rejestracji spółki w imieniu klienta. 

REJESTRACJA TRADYCYJNA:

• opracowanie umowy spółki,
•  przygotowanie wniosków i formularzy do KRS, US i GUS,
•  organizacja spotkania z notariuszem,
• złożenie wniosku do KRS,
• monitorowanie procedury rejestracji i nadawania numerów KRS, REGON i 
NIP,
• rejestracja VAT, VAT UE,
• przygotowanie wniosków do Urzędu Skarbowego.

REJESTRACJA ONLINE
• utworzenie kont w systemie dla wspólników,
• wypełnienie wzorca umowy,
• instruowanie w zakresie podpisywania dokumentów podpisem 
elektronicznym,
• pomoc w opłaceniu wniosku do sądu,
• dostarczenie do sądu wszystkich dodatkowych informacji.

PEŁNA OFERTA
POZOSTAŁE USŁUGI:

• prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości,
• doradztwo księgowe i podatkowe,
• obsługa kadrowo – płacowa,
• aktualizacja danych KRS,
• uzupełnienia braków we wniosku KRS,
• sprzedaż i aktywacja podpisu elektronicznego.

KONTAKT TELEFONICZNY:
22 211 22 27 
12 378 39 96 
600996022

KONTAKT MAILOWY:
BIURO@GENERALOUTSOURCE.PL

WWW. GENERALOUTSOURCE.PL
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