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Jeżeli jesteś właścicielem firmy leśnej, to niemal na 

pewno uczestniczysz w jakimś konsorcjum. A skoro 

tak, to albo Ty sam, albo ktoś z Twoich partnerów 

jest jego liderem.  

Przygotowałem dla Ciebie przykładowy dokument 

pełnomocnictwa dlatego, że wciąż zdarza mi się 

spotykać upoważnienia udzielone liderowi, których 

treść pozostawia nieco do życzenia. Czasem o jedno 

słowo za mało lub za dużo może zaważyć na sukcesie Waszej współpracy 

lub zaradzić problemom wtedy, kiedy się pojawiają. 

Poniżej znajdziesz link do wzoru, który możesz pobrać, edytować i 

wykorzystać na potrzeby postępowań przetargowych, w których zapewne 

jeszcze w tym roku weźmiesz udział.  

Pełnomocnictwo uposaża lidera we wszelkie uprawnienia konieczne do 

sprawnego udziału konsorcjum w przetargu. Będzie mógł on zatem złożyć 

ofertę wraz z załącznikami, odpowiadać na pytania zamawiającego lub 

kierować do niego swoje wątpliwości dotyczące SIWZ.  

Dzięki pełnomocnictwu lider uzyska prawo reprezentacji w ewentualnej 

sprawie w KIO lub upoważnienia profesjonalnego pełnomocnika do 

występowania w Izbie.  

Dokument umożliwia liderowi podpisanie umowy o zamówienie publiczne. 

Ostatecznie, wzór daje liderowi także prawo podejmowania wszelkich 

czynności na etapie wykonania umowy, w tym odbierania wynagrodzenia od 

zamawiającego. 



Podsumowując, zaproponowane pełnomocnictwo daje liderowi szerokie 

uprawnienia. Może się zdarzyć, że zakres umocowania nie będzie w pełni Ci 

odpowiadał. Wtedy zmodyfikuj proszę treść i dostosuj do własnych potrzeb. 

Na koniec jeszcze kilka technicznych wskazówek. 

Na wstępie dokumentu, w pkt 1. – 3. znajdą się dane konsorcjantów, którzy 

prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Oczywiście ten fragment 

należy zwielokrotnić w przypadku gdy członków konsorcjum jest więcej. Pkt 

4. został przygotowany z myślą o danych konsorcjanta, który jest spółką 

prawa handlowego. Tylko w takiej sytuacji do pełnomocnictwa należy 

załączyć odpis z KRS, wspomniany na końcu dokumentu. 

W miejscu, w którym wskazujesz lidera, czyli tego, kogo umocowujesz do 

reprezentacji, wybierzesz, w zależności od prawnej formy prowadzonej przez 

niego działalności, albo jego indywidualne dane (firma jednoosobowa), albo 

dane spółki, która ma zostać liderem. Po prostu przenieś tam odpowiedni 

fragment z listy konsorcjantów znajdującej się na samej górze pierwszej strony. 

Gdybyś miał jakiekolwiek pytania dotyczące dokumentu, skontaktuj się 

proszę ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 

lukasz.bak@jaskot-bak.pl 

Łukasz Bąk 

Adwokat 
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