
 

PEŁNOMOCNICTWO 

Ja, niżej podpisany/a ............................................................................................................................... , 

Zamieszkały/a w ................................................ przy ulicy ..................................................................... , 

posługujący/a się numerem PESEL …………………………………………./legitymujący/a się dowodem 

osobistym seria ............ nr ........................................./paszportem seria ……………………… 

numer………………/innym dokumentem, na podstawie którego możliwe jest ustalenie danych 

osobowych (podać numer i nazwę dokumentu)* 

 

ustanawiam pełnomocnika w osobie Pana/i 

 

 ................................................................................................................................................................, 

zamieszkałego/ej w ................................................ przy ul. .................................................................., 

posługującego/ej się numerem PESEL …………………………………………./legitymującego/ej się dowodem 

osobistym seria ............... nr ...................................... /paszportem seria ……………………… 

numer……………………../innym dokumentem, na podstawie którego możliwe jest ustalenie danych 

osobowych (podać numer i nazwę dokumentu)* 

i upoważniam go / ją do dokonania w moim imieniu następujących czynności: 

 zawarcia „Umowy nieodpłatnego nabycia akcji/udziałów** Spółki …………………… z siedzibą  

w …………………. zwanej dalej „Spółką”, 

 złożenia oświadczenia, że nie skorzystałem/am z prawa do nieodpłatnego nabycia 

akcji/udziałów** w innej spółce, oraz z innego tytułu, a także, że znana jest mi treść art. 38 ust. 3 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników   

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2181 z późn. zm.), stanowiącego, iż akcje nabyte nieodpłatnie przez 

uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia 

zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym, że akcje nabyte przez 

pracowników pełniących funkcję członków zarządu spółki – przed upływem trzech lat od dnia 

zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, jak również, iż zapoznałem 

/am się z przepisem art. 38 ust. 4 wyżej powołanej wyżej ustawy, który stanowi, że umowa mająca 

za przedmiot zbycie akcji nabytych nieodpłatnie zawarta przez upływem terminów określonych  

w art. 38 ust. 3 tej ustawy jest nieważna, 

 odebrania umowy nieodpłatnego zbycia akcji/udziałów** stwierdzającej nabycie własności 

akcji/udziałów, 

 złożenia Oświadczenia Akcjonariusza w zakresie moich danych osobowych, celem wpisania mnie 

do Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez …………………………………….., 

stosownie do art. 3284  § 1 i 4 k.s.h. oraz przedłożenie podmiotowi prowadzącemu rejestr 

akcjonariuszy dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu /złożenia zawiadomienia Spółce   

o przejściu udziałów na moją rzecz, stosownie do art. 187 §1 k.s.h. wraz z przedłożeniem dowodu 

przejścia, celem dokonania przez Zarząd stosownego wpisu w księdze udziałów.*** 

 podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Spółkę, w związku z realizacją prawa do nieodpłatnego 



nabycia akcji/udziałów** na podstawie wyżej powołanej ustawy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  

i art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). 

Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie. 

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. 

 

 

 

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

                     (miejscowość  i data)               (podpis mocodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

W przypadku gdy osobie nie nadano numeru PESEL, należy podać serię i numer dowodu osobistego, 

lub serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego 

możliwe jest ustalenie danych osobowych. 

** niepotrzebne skreślić 

*** niepotrzebne skreślić 

 

 

 


