
………………………………………….    Wieluń. dnia………………. 

       Imię i nazwisko członka Spółdzielni 

………………………………………… 

     Adres lokalu, do którego posiada prawo  

 

………………………………………… 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Działając na podstawie art. 8
3 

ust. 1
1 

Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 845 z póź. zmianami)  udzielam 

Panu/i ……………………………………………………………………………………. 

Legit. się dowodem osobistym seria……………….nr…………………………………. 

Pełnomocnictwa do reprezentowania mnie w dniu……czerwca 2019 r. w obradach Walnego 

Zgromadzenia  Członków Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołanych na  07, 10, 11,  

12 i 13 czerwca 2019 r. 

 

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

     Czytelny podpis członka Sp-ni udzielającego pełnomocnictwa 

 

Administratorem podanych danych osobowych jest Wieluńska Spółdzielnia mieszkaniowa z siedzibą w Wieluniu, przy ul. 

Andrzeja Struga 1, 98-300 Wieluń. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO z póź. zm. w celu realizacji postanowień wynikających z ustawy Prawo spółdzielcze, 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i do realizacji do tego celu podanie danych osobowych jest obowiązkowe. 

 

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

      Podpis osoby reprezentującej członka Sp-ni 

 

 

 

 

 

 

 

 



………………………………………….   Wieluń. dnia………………. 

                 nazwa osoby prawnej 

………………………………………… 

                       Siedziba 

………………………………………… 

 

PEŁNOMOCNICTWO OSOBY PRAWNEJ 

 

Działając na podstawie art. 36 § 3 Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r.  (tekst 

jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z póź. zmianami)   

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

udziela Panu/i ………………………………………………………………………………………… 

zam…………………………………………………………..…………leg. się dowodem osobistym 

seria……………………..nr………………………..pełnomocnictwa do reprezentowania jej  

w dniu…………………………w obradach Walnego Zgromadzenia Członków Wieluńskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej zwołanych na 07, 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 r. 

 

         Czytelne podpisy 

        …………….…………….….. 

        ………………….…………... 

        ……………………............... 

        ………………………………. 

 

Administratorem podanych danych osobowych jest Wieluńska Spółdzielnia mieszkaniowa z siedzibą w Wieluniu, przy ul. 

Andrzeja Struga 1, 98-300 Wieluń. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO z póź. zm. w celu realizacji postanowień wynikających z ustawy Prawo spółdzielcze, 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i do realizacji do tego celu podanie danych osobowych jest obowiązkowe. 

 

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

      Podpis osoby reprezentującej członka Sp-ni 



………………………………………….    Wieluń. dnia………………. 

Imię i nazwisko członka WSM 

………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

………………………………………… 

Numer członkowski 

 

ZGŁOSZENIE 

 Ja niżej podpisany zgodnie z ……………………………………….. 

Zgłaszam do udziału w …..części Walnego Zgromadzenia Członków Wieluńskiej Spółdzielni  

Mieszkaniowej odbywającej się w dniu         czerwca 2019 r. w charakterze eksperta  

Pana/Panią ……………………………………………………………………………………… 

zam……………………………………………………………………………………………… 

 

         ………………………….. 

         Podpis członka WSM 

 

OŚWIADCZENIE EKSPERTA 

 Ja niżej podpisana/y w związku ze zgłoszeniem mnie w trybie art. 36 § 7 Ustawy Prawo 

spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r.  (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z póź. zmianami), 

do występowania w charakterze eksperta członka Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

uczestniczącego w ….części Walnego Zgromadzenia WSM odbywającej się w dniu     czerwca 2019 r. 

oświadczam, iż posiadam następujące: 

1. Wykształcenie……………………………………………………………………………….. 

2. Udokumentowane uprawnienia……………………………………………………..……… 

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

3. Doświadczenie zawodowe lub społeczne…………………………………………………… 

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

4. Znajomości zagadnień dotyczących Spółdzielni Mieszkaniowej …………………………. 

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

w zakresie spraw związanych ze spółdzielczością mieszkaniową wynikające ze znajomości Ustawy 

prawo spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ogólno spółdzielczych ustaw. 

 

 

Administratorem podanych danych osobowych jest Wieluńska Spółdzielnia mieszkaniowa z siedzibą w Wieluniu, przy ul. 

Andrzeja Struga 1, 98-300 Wieluń. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO z póź. zm. w celu realizacji postanowień wynikających z ustawy Prawo spółdzielcze, 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i do realizacji do tego celu podanie danych osobowych jest obowiązkowe. 

 

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

       Podpis eksperta 


