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Zł*a§ sł]clziatu $kręg,arvego Polskiego Zrł.iązku limerfiołł,, Renoislćw i lnwalirlów z siedzibą

w pozn*niu, zarejestrorvany *-t.u;oiny,rl l{ejestrze Sądow;,m prowadzł:nyffl prżęL §ąłi RcjonowY clla m, st,

Warszłtwy XIX Wy<tział ctspodarcryiod nunr*r*n,, KRS 0G00109984. działając na zasarJzie § 3, § 29 ust, t
pkt 5 i § sl i § ś5 ust. 2 §tatut,, pZERiI oraz na podstalł,ie pełnclnrocnicirł'a udził:loll$go Pruez Zarząr}

hł**ny pol*kiego Zwiryku Emery.tów" Rencistóu,iiłwa]idtlw z dnia 17lutegt2Ollr. udziela Oddziałowi

Re_ionowęrnu p"ino*o*nirtrva niż§ rvymienionynr osobom Zarz.ąĄu tego Oddziału w Kr:strzYnie WlkP,

t, Stylia D§SKĄ

ż. Kazimierz N A,§lAł.§K

3. Zl,gnrutlt PRZĄ§ĄK

4,7,łlla KCRCZ

oddziału. a w nłiązku z lym do:

1) składania pisnr, o:irłiariczeń i podpisórv rv z:,kresit,

Przewodn i{.ząca Oddziahl Rej onorvego.

leg. się dorv. osob"AWD 448l?1
zam. ul, Dworcclrła 1,1 62-025 KO§TRZYN

W ic*przervr:dnicząc1, Odrl;łiału Rejr"rrrowego

leg.się łltrw. łłsoh,ACY 51098l
łam, r:l.Partyzalrtów 1lź3 §?-a25 KOSTRZYN

S karbn ik Oddziału R*j onowe go

leg, się,do.ł,"asob. ADl{ 538695
zam. ul Ogrodclwa 45 62,02l PACZKOWO

Sękrttarr Cdtleiału Rej rrnowe g*

leg.*ię claw,t,lsob.AI lN 54ż906
łam.Cr,erlejn,: u],KIeseczęrvska 29

6ż-025 K{)§11łZYN Wlkp

praw i ob*wiąilkórv rna_iątkowych Oddziału

do reprez*ntorvania polskiego Związku §mer;,tórł,, Rencirtów i ]lwalidóu, przed rłładzani. tlrzędar:li

i sądan:i araz rarzą{zania fc,spcldaiką finanso*ą zgadnie e § ó8 i § 69 Statutu na terenie łl;ialaln*ści

PZERiI z siedzibą w Kostrzynie Wlkp
ż) rac_ionalnego i oszczędnego gorpu,tu.c,wania finalsanri Oddriału rv spclsób nalcą{y i z dhałłścił

o powierz,ole mienie,
3) p*iryskirvania do,_.hc,jów ł innych źrórlei niż określone rr, §tatuci$, dla PłPr;:w1' l'.'arunkirrł

sodalnych, byt*rvych i kulttlralnyclr członkórv,

4) ;,rńadzenia ip.n* 1Ą/ pg§lępowarliach adminislracy.jnych, cywilllo*prawnl'clr" k.trn3'ch. 5[ąl§611l'1h

i eg:;rckucy.inych w odpowiednich ur*ędach i sądach

5} *y[uny**ia zarządzeń władr, admirristracyjnych, sądowych skarboul,clr i 
.egzekucljnych,

_ polskl zwiąek
Hnerytów, Rencistów i lnwalidów

^Jl|t+ĄD REJoNOWY
ol_ul) l(ostżyn ul. Poznańska 24
NlP 77B.,l3.57-Ó04 Regon 00077601Ó
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Ó) Pr0lvadz(rłia bitżący;h spraw adnłinisłl,acyjllych i eksploatacyinyeh oddział:.l rrraz kontrołi nad
Przekn:Yrvalrienl odpo'lł'jednich kwof u3"nikających z § 8 Żuri tl goupadarowania fttłd*szałnii nrajątkien rz§Ril, l'}a kollo Zarii,ądu tutejszego 

- Oddzjałtl 0kręgnrvego.7) zgtrudnia:ria. pracclrvników nicztlędnycir do prorł,aclzenia 
-piilil,ch 

spraw adrninisrńyjn,ńni ł:ksPloatacYjnych Oddziału. zgodnie z § l0 Zasad gospodarowania iund*sinmi i ,o4ąili"*
żwiązku,

8) zaciąania zoŁr:wiąz.tlń finansow'ch wyłącmie do wl,sokoścj śroclków pienięznych zgnoNadzon3,ch
na koncie Ocldziału Banku rv Ktrstrz,ylit Wlkp z rwłączeniem środkór.v z ltonła Zwiąxkorvcj Kasy
Pogrzebclw*j,

9) do zawic:ania i rclzwiąr.Yrvaria unrórv o prorvadzetlię rachunków bankowych oraa do łlysponłrrvania
Środkami PienięŻnYmi na §'*h rachunkach w ł},nl do r:fivięrallia i likrvidor.vania lokat terininorvycll,

1{)) składania cŚwiadczeń oraż- prrdpis;'rvania wsr_clkiclł clokł"rment*lv i tlnrórł w3,niagąte jes1
t'sPÓłdziaianie dwoch czlonktiw spośród wymicniolrych .lv lliniejszynr pelnomocnictw,ie.

pełnomocnictwo może być w każdej chwili cofuięte przez zarząd Głórvly
lvsr"ystkich stclpni *raz przez addział okrę§ony rv sios*nku do ołldziałórv
statutowcl.

l'ek.st llinie.jszego pełnonrrrcniclrva.iest rafivierclzony prżćz Kisrorvniclu,o Zarxąclu §łównego

Pod pisy upłłwazn ionych czlonków Załz1lu Ocjdziału Okręgowego:

w stosunkl do oddeia}órv
j emu poclporząd karł,anyc|r

PelnonrocnicY mogą r,vkraczaĆ r,vładnie w crryln*ści (anszłe lub bieące} pełnomoc*biorców
(Pełłlomocników} jeżeli icl: crynności rodzą niekorz}stne skutki prawr:e, 1-1nansowe i in:le,

ljdzielane Pełnomocnjclrvo upoważnia do. zaciągania kredytdrv i przenosxłnia śrłdkólv pienigżnych nłł
inne konta w tYm semYm ba*ku. }"iie upoważlia do przekarywania upra*nięri na <rsoby trzecit bez piie nnnej
zgody Zarządu Glólvnego.
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Dorvód osob. nr 69506?ANV

PCIdpisy tlsób upełn*mocr:ionych przez Oddział Okręgow3, FZIRil:
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podpis

2. Wiceprzewodniczący

Ninie.jszyn podpisem przl,jąłem (prryjęłanl) do tviadamr:ści i stosłrvałia.

lt{ ie_jscowość: Kostreyn Wlkp, clnia

t)rylia Dcska [)Ińs' }asJłs"
K a z i ln i erz ltl a t i a t. k Ł' ł.,i i. ł*i. X,t.ł.,.(!ra; łIł
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Błnk §półdziel*ły
KO§trryn

Zarząó Oddziafu Ołrggowego Polskiego Z*,iązku §mer;Ąót,. Rencistóvr i lnwa|idów z siedzibąw Poananiu, łarejestrorvanY iv Krąjortynr Rejestrze §ądorvyrn prorvadzonym prłez §ąd Rejontlwy dlam, st. WarszawY XlX Wydział Gospodarczy pod ::umerc:x KRS O(}fiOlbpp*'ą, dłiaĘąc na zasad;ie
P*łlornocnictwa udeieloneg* pfżęe Zarąd §łówny Polskieg* Związku Emsrytólv. tencistów i lnwalidów
oraz działając na Pcdstawie_ uPrawnień ;apisanycŁ r,v §tńcie Związk*, u *o*y*rą.ych reprezexfo,łania
interesólv Związkł i zarządzania 

"jeg* majątkiem, nini*jszyrn słvieidzą żs fidduiai Rejono*y pz§Ril
1i KoltrzYnie WlkP z siedzibą Płry ul, Poznanski*j ż0 jesi stałutołvą terenową jedn*stką ołganiz*cy.lną
f,wiązku i d:igła ra easadzie §§ ] 4. 45, 4ń i S7 Statutu żwiryku,

Wobec PcluryŻszego Zarąd Ocldziału Okręgowego żrviązku f;meryrów, R.ęn*isłów i ]łwalid*w
upnważnia niżej rvymienione osclby:

0.Otylia D8§KA

2. Kauimierz NA§IAł."ilK

3. Zygmunt PRZĄDAK

4" Z-ofis KORCZ

Prycrvcldnicząta *ddeia*ł Rejonawego"
leg" się dow. oscb. r:r AWD 448l7l
aa,nr. u|.i}woroolvlt ż1 S2-0?5 K§§TR"f,Y}]
§f iceprzewł:dniczący {JddziaŁr Rejar oweg*
leg.się dow,osob.ACY 5 l098 l

zal::. ul.Pańyrantów 1/ż3 62-§23 KO§TRżYN
§karh;: i Ł Ocłdei aŁł R.ej onowegcl

lsg. się dow, clsolt, Ą§ł{ §3869j
zam, u!.Ogrodarvg 45 62,łż1 PACZKO§ć*
§ekręiarz §ddziału Rej o**łvego
leg. się dow. oscb.AHN 542906
ram. ul.Kłeszczewska 29 60-025 CZERLńJN§

nie x FeJnsr§O§n ittwtilt tlonym preez
Emeryłów, Rcncistórv i lnwalidów w P ntu.

do łącznego {p*łsł tlwie osoby.) reprezel*orvania *ddziału Folski§{J {ą§Z}]§§§ 1P.7§e awle osODY..' rePrezęlltowanla Uddztafu flcllskił:go Zwiąąku Etnery4órł., Rtncistćw i
lnwalidórry w WasrYm Banku, jak również gospodarowania funduszami pZbRiI i w zlviryku z tym doEm do
składania Pism, oŚwiadczsń oraz podpisów w łgkresie prarv i obcwiązków mająlkolłych w tym nailku

zaciągałie kradytów lub przentsz*nis kwgt na kontł bankowe w 
-innych

rv**ne jest
w Y ł ą c a n i c ra pisemną ngndą Zarr.ądu 0kręgowego Ftlskiegcl firviąuku §merył*w/Rencistów i
lnwalidów w Poznanil,

Xiniejsze upoważnianje walne jost l q c z
Zarząd Oddz j ału $kręgowego Po l sŁiego żr,i,i ąk u

SEKRET,ABZ,
It) ll.ł ,}

rłanj"lolirit} syp
Dowód osob, nr ANY ó950óż
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Polskr Zwrązek
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