
Pełnomocnictwo można wydrukować ze stron internetowych, wypełnić w dwóch 
egzemplarzach i dostarczyć do WZU w celu pisemnego potwierdzenia przyjęcia przez 
przedstawiciela organizacji społecznych WZU tel. fax.  6446234. Ponadto informujemy,  
że przedstawiciele organizacji będą bezpośrednio docierać do osób posiadających akcje  
w celu pozyskania pełnomocnictw.  

 

 
 

PEŁNOMOCNICTWO wystawione w dniu…………………………2015 r. 
do podejmowania działań i inicjatyw (od daty udzielenia do końca 2016 r.) w ochronie moich 
interesów, Spółki WZU S.A. w Grudziądzu i Pracowników na podstawie praw wynikających  
z posiadanych przeze mnie  akcji Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu przez: 
1. Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Sektora Obronnego Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.  

w Grudziądzu ul. Parkowa 42, 86-300 Grudziądz w którego imieniu występuje Przewodniczący lub osoba 
wskazana stosowną uchwałą zarządu zakładowego w której zawarta jest seria i numer dokumentu 
tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Niniejsza organizacja związkowa należy do  Związku 
Zawodowego Sektora Obronnego zarejestrowanego przez SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII 
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ; NR KRS: 0000531021,  
REGON: 360236376, NIP: 9671362143. 

2. Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ” Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.  
w Grudziądzu ul. Parkowa 42 86-300 Grudziądz w którego imieniu występuje Przewodniczący lub osoba 
wskazana stosowną uchwałą zarządu zakładowego w której zawarta jest seria i numer dokumentu 
tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Niniejsza organizacja związkowa należy do Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy ”SOLIDARNOŚĆ” zarejestrowana przez SĄD REJONOWY W GDAŃSKU 
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ; NR KRS 0000059630,  
REGON ; 070394063, NIP; 876-13-70-654 

3. Rada Pracowników Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w której imieniu występuje Przewodniczący lub 
osoba wskazana stosowną uchwałą w której zawarta jest seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu 
osobistego lub paszportu). 

Upoważniam osobę wskazaną do reprezentacji wspólnie wypracowanego, potwierdzonego uchwałami 
tych organizacji stanowiska w sprawach dotyczących:  zachowania zatrudnienia, form i sposobu 
wynagradzania oraz szeroko pojętych praw nabytych byłych i obecnych pracowników. Do ich 
wnoszenia i reprezentowania w moim imieniu na planowanym do końca czerwca 2015 r. Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia Spółka Akcyjna. 
  Ponadto w przypadku zaistnienia w okresie objętym pełnomocnictwem zagrożenia interesów 
wynikających z powyżej przedstawionego zakresu upoważnienia lub planowanego zbycia  
i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabycie i zbycie nieruchomości, 
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, wszelkich działań mogących wywoływać 
negatywne skutki dla udzielającego pełnomocnictwo lub pracowników do podjęcia działań 
zapobiegawczych u właściciela do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia włącznie.  
O takich planowanych działaniach osoba udzielająca pełnomocnictwo  zostanie skutecznie 
poinformowana (telefonicznie lub pisemnie). 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia wskazanego Uchwałami Organizacji  Pełnomocnika  
 
do wykonywania w imieniu Akcjonariusza Pani/Pana……………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                    czytelnie Imię i nazwisko,  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                                                                                           adres zamieszkania osoby udzielającej Pełnomocnictwo 

 

…………………………………………………………           tel ………………    e-mail……………………………… 
             seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).                            

wskazanych uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z posiadania akcji 

Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A w Grudziądzu. w liczbie…………………………. 

Niniejszym potwierdzam w obecności odbierającego Pełnomocnictwo że znam konsekwencje karne składania 
fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są prawdziwie  
i zgodne ze stanem faktycznym. (sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron)  
 
 
 

……………………………………………………………… 
czytelny podpis udzielającego Pełnomocnictwo 

 
…………………………………..  
             czytelny podpis odbierającego Pełnomocnictwo 
 

 


