
………………………………. r.
(miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO
OGÓLNE

Ja, niżej podpisany/a Członek  Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów

 zamieszkały/ a  pod  adresem

……………………………………………………………………………………

Numer  PESEL…………………………………………………………………..

                           udzielam  pełnomocnictwa  ogólnego 

……………………………………………………………………………………….
                      imię i  nazwisko    pełnomocnika / osoba- córka,  syn , wnuk inna 

zam. pod  adresem

……………………………………………………………………………………….

Nr PESEL…………………………………………………………………………...

 do występowania w moim imieniu w sprawach związanych z działalnością  organów
Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów  oraz  udziału w posiedzeniach  i głosowaniach.

Inne………………………………………………………………….

Podpis  , data, miejsce

………………………………..

Pełnomocnictwo ogólne pod rygorem nieważności powinno mieć formę pisemną. Oznacza to, że powinno
być ono sporządzone na piśmie. Nie musi być spisane odręcznie. Może być sporządzone maszynowo (na

komputerze) i jedynie podpisane przez udzielającego. 
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pełnomocnikiem może być każdy. Należy pamiętać, że

pełnomocnictwa można udzielić jedynie osobie fizycznej .



Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do działania w imieniu mocodawcy gaśnie z różnych przyczyn: 

• na skutek okoliczności zawartych w treści samego pełnomocnictwa (termin, wykonanie 
pewnej czynności, ustanie stosunku podstawowego) 

• z powodu odwołania pełnomocnictwa – odwołanie jest możliwe w każdym czasie i bez 
konieczności jakiegokolwiek uzasadnienia; odwołanie jest jednostronnym i nieformalnym 
oświadczeniem woli, wymaga zakomunikowania pełnomocnikowi; mocodawca może zrzec 
się uprawnienia do odwołania pełnomocnictwa tylko z przyczyn uzasadnionych treścią 
stosunku prawnego, będącego podstawą pełnomocnictwa 

• śmierć pełnomocnika lub mocodawcy; mocodawca może jednak w treści pełnomocnictwa 
zastrzec, że umocowanie nie wygaśnie – zastrzeżenie takie jest skuteczne tylko wtedy, gdy 
wprowadzono je z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, będącego podstawą 
pełnomocnictwa (w takim przypadku w miejsce zmarłego pełnomocnika lub mocodawcy 
wchodzą jego spadkobiercy) 

• likwidacja osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną – 
wywołuje skutki analogiczne do śmierci osoby fizycznej

• zrzeczenie się pełnomocnictwa przez pełnomocnika – nikt nie powinien być mocą cudzej 
decyzji uwikłany w stosunek prawny wbrew własnej woli nawet wtedy, gdy nie wynikają z 
tego żadne dla niego obowiązki 

• utrata przez pełnomocnika zdolności do czynności prawnej (jest to sporne); jednak samo 
tylko ograniczenie zdolności do czynności prawnej nie powoduje wygaśnięcia 
pełnomocnictwa.

W razie wygaśnięcia pełnomocnictwa z jakiejkolwiek przyczyny pełnomocnik jest obowiązany 
zwrócić dokument pełnomocnictwa. Może jedynie żądać poświadczonego odpisu z tym jednak 
zastrzeżeniem, że wygaśnięcie umocowania powinno być na tym odpisie zaznaczone. 
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