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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia wspólników spółki pod firmą …………………. z siedzibą w …………….. 

(Nr KRS ……………….) 
 

1. Posiedzenie odbyło się … grudnia 2020 roku o godz. ……, w ………, przy ul. ………. nr 
….. 

2. Posiedzenie otworzył………….., który zaproponował następujący porządek posiedzenia: 
1) otwarcie posiedzenia, 
2) wybór Przewodniczącego posiedzenia, 
3) podpisanie listy obecności, 
4) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał, 
5) powzięcie uchwały o stosowaniu do spółki oraz przychodów i kosztów związanych z 

uczestnictwem w spółce przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym  od 1 
stycznia 2021 roku, począwszy od 1 maja 2021 roku, 

6) zamknięcie posiedzenia. 
 

Obecni przyjęli powyższy porządek obrad ….  głosami „za”, przy…… głosów „przeciw” 
oraz ……..głosów „wstrzymujących się”. 
 

3. Na kandydata na Przewodniczącego zaproponowano …………., który wyraził zgodę na 
kandydowanie. Za wyborem ………………… na Przewodniczącego oddano ……. głosy, 
…… głosów „przeciw” oraz …. głosów „wstrzymujących się”. 

4. Przewodniczący wyłożył listę obecności do podpisu przez obecnych na posiedzeniu 
wspólników. 

5. Przewodniczący stwierdził, iż wobec prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu wszystkich 
wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw spółki, możliwe jest powzięcie uchwały 
objętej porządkiem obrad. 

6. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 5 porządku obrad. Wspólnicy 
powzięli następującą uchwałę: 

 
Uchwała nr 1 

z dnia …. grudnia 2020 roku 
wspólników spółki pod firmą  ………….. z siedzibą w ……. 

 

1. Wspólnicy spółki pod firmą __________ z siedzibą w __________ KRS nr _____________ 
(„Spółka”) , postanawiają iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku 
dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2020 poz. 2123) dalej jako „Ustawa”, stosuje się do Spółki oraz przychodów i kosztów związanych z 
uczestnictwem w Spółce począwszy od dnia 1 maja 2021, stosownie do czego Spółka uzyskuje status podatnika 
podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Za uchwałą oddano _______głosów za, ______głosów przeciw, ____________ głosów wstrzymujących się. 

 

Z komentarzem [MK1]: pełna nazwa spółki 
komandytowej  

Z komentarzem [MK2]: nazwa miasta (bez adresu), w 
którym spółka ma siedzibę  

Z komentarzem [MK3]: data uchwały 

Z komentarzem [MK4]: nazwa miasta i adres spółki   
  

Z komentarzem [MK5]: imię i nazwisko (nazwa) 
komplementariusza 

Z komentarzem [MK6]: Proszę wpisać liczbę głosów „za”, 
„przeciw” i „wstrzymujących się” 

Z komentarzem [MK7]: Imię i nazwisko osoby z grona 
wspólników lub członek zarządu spółki będącej 
komplementariuszem 
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7.  Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.  
 
 
 
 
………………………………..    ………………………………… 
(imię i nazwisko członka zarządu            (imię i nazwisko wspólnika   
           komplementariusza                  komandytariusza            
uprawnionego do głosowania                                                      uprawnionego do głosowania) 
………………spółki z o.o. 
 

Z komentarzem [MK8]: Wspólników o statusie 
komplementariuszy oraz komandytariuszy może być więcej 
niż jeden. Należy podać wszystkich obecnych na zebraniu i 
uprawnionych do głosowania zgodnie z art. 121 ksh 


