
PRZYKŁADOWE WIELOŚCI STOSUKÓW PEŁNOMOCNICTWA 
 

PRZYKŁAD WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ 

Lp. 
MOCODAWCA PEŁNOMOCNIK ZAKRES UMOCOWANIA  

 
NIE PODLEGA/ZWOLNIONE  
Z OPŁATY SKARBOWEJ (X) 

17 zł x ......(ilość 
stosunków 

pełnomocnictwa) 

UWAGI 

Syn Ogólny lub szczególny 
Zwolnione z opłaty załącznik 
do ustawy ops część IV kol. 4 

pkt 3 
- - 

1. Małżeństwo  

Synowa j.w.   2 x 17,00 zł 
Dwa stosunki pełn. dwóch 

mocodawców i jeden pełnomocnik 
(2x1) 

2. Małżeństwo Pan X j.w   2 x 17,00 zł 
Dwa stosunki pełn. dwóch 

mocodawców i jeden pełnomocnik 
(2x1) 

3. Pan X Małżeństwo j.w  2 x 17,00 zł * 
Dwa stosunki pełn. jeden 

mocodawca i dwóch pełnomocników 
(1x2)  

4. Pan X 
Małżeństwo Y  

2 osoby fizyczne 
(A, B) j.w  6 x 17,00 zł * 

Sześć stosunków pełn. trzech 
mocodawców i dwóch 
pełnomocników (3x2)  

5. Pan X 3 osoby fizyczne 
(A, B, C)  

j.w. (taki sam zakres dla 
każdego pełnomocnika i 

każdy może działać 
samodzielnie) 

 3 x 17,00 zł * 
Trzy stosunki pełn. jeden 

mocodawca i trzech pełnomocników) 
(1x3) 



6. Pan X 

3 osoby fizyczne 
(A, B, C) – 
pełnomocnictwo
łączne (wyraźnie 
wskazane w 
treści dokum.) 

Ogólny lub szczególny  1 x 17,00 zł 
Jeden stosunek pełn.(pomiędzy 

mocodawcą i wszystkimi 
pełnomocnikami łącznymi) (1x1) 

7. Małżeństwo  

2 osoby fizyczne 
(A, B) 
pełnomocnictwo
łączne (wyraźnie 
wskazane w 
treści dokum.) 

Ogólny lub szczególny  2 x 17,00 zł 
Dwa stosunki pełn.(pomiędzy 2 

mocodawcami i wszystkimi 
pełnomocnikami łącznymi) (2x1) 

Spółka z o.o.  3 x 17,00 zł * 

Trzy stosunki pełn. jeden 
mocodawca i trzech pełnomocników 

(1x3)  

Spółki kodeksu handlowego:  
Sp. z o.o., Sp. Jawne, Sp. Kom.,  

S.A., Partn., spółdzielnie, fundacje, 
stowarzyszenia itp. nawiązują jeden 

stosunek prawny-
pełnomocnictwa, niezależnie ile 

osób podpisuje pełn. 
8. 

Spółka Cywilna 
(Pan X, Pan Y) 

3 pracowników 
(A, B, C) j.w 

 6 x 17,00 * 

sześć stosunków pełn. dwóch 
mocodawców  

i trzech pełnomocników (2x3) 

Spółki Kodeksu Cyw.- spółki cywilne, 
przedsiębiorstwo osoby prywatnej 

itp. nawiązują tyle stosunków 
prawnych ile jest osób wymienionych 

na pełnomocnictwie. Z każdym  
z osobna nawiązuje się stosunek 

prawny.  



Sp. Jawna (lub 
komandytowa, 
S.A. itp.) 

1 x 17,00 zł 
jeden stosunek pełn. jeden 

mocodawca  
i jeden pełnomocnik (1x1) 9. 

 
Sp. z o.o. 

Spółka Cywilna 
(Pan X, Pan Y) 

j.w  

2 x 17,00 zł * 
Dwa stosunki pełn. jeden 

mocodawca i dwóch pełnomocników 
(1x2) 

10. Spółka Cywilna 
(Pan X, Pan Y)  Sp. z o.o. j.w  2 x 17,00 zł 

Dwa stosunki pełn. dwóch 
mocodawców i jeden pełnomocnik 

(2x1) 

 

Spółka z o.o. 

 

j.w  3 x 17,00 zł * trzy stosunki pełn. jeden mocodawca 
i trzech pełnomocników (1x3) 

11.  

Spółka Cywilna 
(Pan X, Pan Y) 

 

3 pracowników  
(A, B, C) 

j.w  6 x 17,00 zł * 
sześć stosunków pełn. dwóch 

mocodawców  
i trzech pełnomocników (2x3) 

2 prokurentów 
(samoistnych)  

 
 2 x 17,00 zł * dwa stosunki pełn. jeden mocodawca 

i dwóch prokurentów (1x2) 

12. Spółka z o.o. 
2 prokurentów 
(prokura łączna) 

  

Odpis z KRS 
 

 1 x 17,00 zł 
Jeden stosunek pełn. (pomiędzy 

mocodawcą i wszystkimi 
prokurentami łącznymi) 



Pełnomocnictwo 
poświadczone notarialnie 

lub przez uprawniony 
organ w upoważniające 
do odbioru dokumentów 

(li tylko do odbioru 
dokumentów) 

Zwolnione z opłaty załącznik 
do ustawy ops część IV kol. 4 

pkt 1 
- - 

13. 

a) Pan X 

b) Spółka Cywilna 
(Pan X, Pan Y) 

c) Sp. z o.o. 

Pan Y 
Pełnomocnictwo do 

odbioru dokumentów, 
które nie jest 

poświadczone notarialnie 

 

a) 1 x 17,00 zł 

 

b) 2 x 17,00 zł 

 

c) 1 x 17,00 zł 

a) jeden stosunek pełn jeden 
mocodawca jeden pełnomocnik (1x1) 

b) dwa stosunki pełn. dwóch 
mocodawców i jeden pełnomocnik 

(2x1) 

c) jeden stosunek pełn. jeden 
mocodawca i jeden pełnomocnik 

(1x1) 

 
14. 

 
 
 
Pełnomocnictwo 
substytucyjne  
 
a) Adwokat, który jest 

pełnomocnikiem 
Pana X 

 
b) Prokurent Spółki A 

 
Pan Y 

 
 
 
 
 
 

a) ogólny lub szczególny 
 
 
 

b) szczególny 
 

 

 
 
 

a) 1 x 17 zł 
 
 
 

b) 1 x 17 zł 
 
 
 

 
a) jeden stosunek pełn. jeden 
mocodawca (Pan X) i jeden 

pełnomocnik substytucyjny (1x1) 
 

b) jeden stosunek pełn. jeden 
mocodawca (Spółka A) i jeden 

pełnomocnik substytucyjny (1x1) 
 

Ustanowienie substytuta rodzi 
stosunek  pełn. pomiędzy nim a 

mocodawcą (a nie 
pełnomocnikiem głównym) 

Opłatę skarbową wnosi się również 
za pełnomocnictwo główne jeżeli  

jest składane obok pełnomocnictwa 
substyt. 



15. 

Pełnomocnictwo 
substytucyjne  

 
 2 dyrektorów Spółki A 
(dział. na mocy pełnom. 
udzielonego przez 
Spółkę) 
 

 
3 pracowników  

 
Szczególny 

 

 
 

3 x 17 zł * 
 
 
 
  

 
trzy stosunki pełn. jeden mocodawca 

(Spółka) i trzech pełnomocników 
substytucyjnych (1x3) 

 
Ustanowienie substytuta rodzi 

stosunek  pełn. pomiędzy nim a 
mocodawcą (a nie 

pełnomocnikiem głównym)  
Opłatę skarbową wnosi się również 

za pełnomocnictwo główne jeżeli  
jest składane obok pełnomocnictwa 

substyt. 
 

16. 
 

Adwokat, Radca Prawny 
 
Aplikant  
 

 
Upoważnienie do 

zastępowania 

 
Nie podlega 

  
 

Aplikant zastępuje adw., r .pr.  – nie 
jest to pełn. substytucyjne tylko 

forma zastępstwa 

 
* Obliczając wysokość opłaty skarbowej w przypadku składania dokumentów, z których wynika umocowanie dla więcej niż jednej 
osoby, uwzględnia się dodatkowo okoliczność, który z pełnomocników (prokurentów) działa w danej sprawie  
(opłacie skarbowej podlega złożenie określonym organom dokumentu pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów czy kopii, 
wyłącznie w celu wykazania umocowania pełnomocnika czy prokurenta, którzy mają działać w danym postępowaniu przed tymi organami). 


