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      ........................, dnia ................................ 

 

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE” 

Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE 

 

Ja niżej podpisana/ny ...........................................................................,           

zam. ……................................................................................................................. 

będąca/y członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Brwinowie, 

wpisanym do Rejestru Członków pod numerem ......................., niniejszym 

udzielam  

Pani/Panu …..........................................................................................................., 

legitymującym się dowodem osobistym seria ………… nr ……………………… 

pełnomocnictwa do: 

1. udziału w posiedzeniu Walnego Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Osiedle” z siedzibą w Brwinowie, wyznaczonego na dzień …........................,  

2. wykonywania prawa głosu we wszystkich sprawach, objętych porządkiem 

obrad tego Zgromadzenia, 

3. do składania podczas tego Zgromadzenia wniosków, wyjaśnień, jak też 

żądania wyjaśnień od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” z 

siedzibą w Brwinowie. 

 

                                                            ........................................................ 

            data i podpis członka SM „Osiedle” 
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Oświadczam, że jest mi wiadome, iż zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy  z dnia 15 

grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U.      z 

2013 r., poz. 1222 z późniejszymi. zmianami): 

„Członek Spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście    albo 

przez pełnomocnika.  Pełnomocnik  nie może zastępować więcej niż jednego 

członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem 

nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista 

pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia.” 

........................................................ 

            data i podpis członka SM „Osiedle” 

 

Oświadczam, iż nie udzieliłem/łam pełnomocnictwa do udziału  w Walnym 

Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” z siedzibą w Brwinowie, 

wyznaczonym na dzień ............................... innej osobie niż wskazana  w 

niniejszym pełnomocnictwie.  

 ..................................................... 

            data i podpis członka SM „Osiedle” 

 

Pełnomocnik nie może udzielać pełnomocnictwa osobie trzeciej w zakresie 

określonym w niniejszym pełnomocnictwie 

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

data i podpis Pełnomocnika                                                                   data i podpis członka SM „Osiedle” 

 

Przyjmuję niniejsze pełnomocnictwo 

..................................................... 

                 data i podpis Pełnomocnika 



3 
 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodnie z art.. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 27 kwietnia 2016r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich 

danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle” w Brwinowie, ul. Kościuszki 1G, 05-840 

Brwinów, KRS 0000122723 w celu reprezentowania mojego Mocodawcy zgodnie z treścią udzielonego mi 

pełnomocnictwa, którego zakres został powyżej opisany. 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. 

przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione                      

w wyraźnej i zrozumiałej formie. Zostałem również poinformowany o ty, że dane zbierane przez Spółdzielnie 

Mieszkaniową „ Osiedle” w Brwinowie, o celu ich zbierania, dobrowolności podania i prawie wglądu.  

 

 

..................................................... 

                 data i podpis Pełnomocnika 

 

 

 

 


