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Warszawa, dnia 23 sierpnia 2021 r.  

 

ZAPROSZENIE 

na IX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  

Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego  

(dalej również jako: „ZWZC IGHP”) 

 

Szanowni Państwo, 

Działając na podstawie § 23 ust. 2 i ust. 3 Statutu Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego 

(tekst jednolity z dnia 15 listopada 2017 r.) zawiadamiamy Państwa, iż Zarząd Izby zwołuje 

IX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGHP w dniu 9 września 2021 r., o godz.: 

10:00 (I-szy termin) w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria, przy ul. Królewskiej 11, 00-065 

Warszawa, do udziału w którym serdecznie zapraszamy. 

W przypadku braku quorum w I-szym terminie, Zarząd IGHP zwołuje IX ZWZC IGHP  

w drugim terminie w dniu 9 września 2021 r. o godz. 10:30 (II-gi termin) w Sofitel Warsaw 

Victoria, przy ul. Królewskiej 11, 00-065 Warszawa.   

Przesyłamy druk zgłoszenia udziału w obradach IX ZWZC IGHP, który wypełniony, prosimy 

przesłać zwrotnie na adres mailowy biura Izby, podany w stopce pisma.  

Prosimy również o wcześniejsze przesłanie pełnomocnictw udzielonych osobom, które 

będą reprezentować członków Izby na IX ZWZC IGHP. Wzór pełnomocnictwa w załączeniu. 

Członkowie Izby, będący właścicielami firm wpisanych do CEIDG lub osoby uprawnione na 

podstawie KRS do jednoosobowej reprezentacji w spółkach, nie muszą ustanawiać 

pełnomocnika, jeśli będą osobiście brać udział w obradach IX ZWZC IGHP. 

Informujemy, że materiały na IX ZWZC IGHP będą dostępne na 14 dni przed I-szym 

terminem IX ZWZC IGHP, na stronie internetowej IGHP, pod adresem: www.ighp.pl,  

w zakładce „Strefa członkowska”. 

 

Za Zarząd IGHP:  

_________________________ 

Ireneusz Węgłowski 

Prezes IGHP 

 

_________________________ 

Marcin Mączyński 

   Sekretarz Generalny IGHP 

 

 

http://www.ighp.pl/
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Załączniki: 

1. Porządek obrad IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków IGHP w dniu 

09 września 2021 r.  

2. Zgłoszenie udziału w IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków IGHP  

w dniu 09 września 2021 r. 

3. Wzór pełnomocnictwa na IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków IGHP 

w dniu 09 września 2021 r. 
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Załącznik nr 2 

Zgłoszenie udziału w IX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków 

IGHP  

 

1) Firma/nazwa Członka IGHP: ______________________________________ 

 

2) Imię i nazwisko osoby reprezentującej Członka IGHP:  

Pani/Pan ______________ __________________________________________  

działa w imieniu Członka Izby jako: 

1. członek Zarządu / prokurent / Wspólnik 

Członka Izby 

reprezentacja jednoosobowa –

ujawniona w odpisie z KRS 

 

2. właściciel firmy lub stały pełnomocnik 

Członka Izby 

osoba reprezentująca wpisana   

do CEIDG  

 

3. Pełnomocnik  

Członka Izby 

osoba umocowana pisemnym 

pełnomocnictwem  

 

* - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem  w kwadracie  obok właściwego odniesienia 

 

3) Dane teleadresowe osoby reprezentującej członka IGHP   

(osoba wskazana w pkt 2 powyżej):  

Adres pocztowy: _____________________________ 

Adres e-mail:   _____________________________ 

Telefon kontaktowy:  _____________________________ 

 Jako osoba/osoby reprezentujące członka IGHP wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez 

mnie danych osobowych, w celu wykonywania działalności statutowych i marketingowych przez IGHP. 

Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być w każdej chwili wycofana. 

 Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów związanych z IX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem 

IGHP drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail 

 Administratorem danych osobowych jest Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego z siedzibą  

w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/m.4, NIP: 5262747010 

 

Podpis osoby / osób uprawnionych do reprezentacji Członka IGHP, zgodnie z zasadami 

reprezentacji obowiązującymi Członka Izby: 

 

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

Data / Imię i nazwisko /Podpis        Data / Imię i nazwisko / Podpis  
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Załącznik nr 3 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Działając w imieniu firmy/spółki pod nazwą/firmą: ___________________________________  

adres: _________________________________________, NIP ______________, 

dalej jako „Mocodawca”, będąc uprawnionym/uprawnionymi do reprezentacji Mocodawcy, 

niniejszym udzielam/udzielamy: 

Panu/Pani _______________________________ – PESEL _______________ („Pełnomocnik”) 

pełnomocnictwa do reprezentowania Mocodawcy na IX Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Członków Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (dalej jako „ZWZC IGHP”) oraz do 

dokonywania w imieniu Mocodawcy jako Członka IGHP, w szczególności, następujących 

czynności: 

- podpisania listy obecności i głosowania za przyjęciem porządku obrad ZWZC IGHP, 

- uczestniczenia w obradach ZWZC IGHP we wszystkich sprawach będących przedmiotem 

obrad na ZWZC IGHP w tym głosowania nad uchwałami i wnioskami o charakterze 

formalnym, wyrażania opinii i zajmowania stanowiska w imieniu Mocodawcy, w sprawach 

objętych porządkiem obrad, 

- korzystania ze wszystkich praw przysługujących Mocodawcy jako Członkowi IGHP, zgodnie 

ze Statutem Izby, w tym obejmujących bierne i czynne prawo wyborcze zgodnie ze Statutem 

izby,  

- wykonywania podczas lub w związku z ZWZC IGHP wszelkich czynności faktycznych, 

koniecznych do realizacji niniejszego pełnomocnictwa  

na zasadach i według uznania Pełnomocnika, uwzględniającego w zakresie swoich decyzji i 

czynności stanowisko jego Mocodawcy,  

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.  

Pełnomocnik może reprezentować na ZWZC IGHP również innych członków Izby, jeśli wyrazi 

na to zgodę i przyjmie udzielone mu pełnomocnictwo. 

______________________________, dnia ______ ______________________ 2021 r. 

Podpis/podpisy w imieniu Mocodawcy:  

 

______________________________________  _____________________________________ 

Imię i nazwisko – stanowisko   Imię i nazwisko – stanowisko 

 

Załącznik: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS lub kopia wpisu do CEIDG  


