
 

Załącznik nr 13 
do „Instrukcji ...” wprowadzonej Zarządzeniem nr 23/2017 

 z 23 października 2017 r. 
 

 

- dokument stanowi własność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - 
 

 

 

Gdynia, …………………………… 20…. r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO  

Działając jako Zarząd spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy 

Rotterdamskiej 9 (dalej: „ZMPG S.A.” lub „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS: 0000082699, nr identyfikacyjny NIP: 958-13-23-524, REGON: 191920577, kapitał zakładowy 

i wpłacony: 112.285.300 PLN, reprezentowanej przez: 

 Prezesa Zarządu – ………………………………………. 

 Wiceprezesa Zarządu – …………………………………… 

 

upoważniamy, zgodnie z Uchwałą nr …/…/….. z dnia ……………………. 20…. roku, 

Pana / Panią ………………………………. PESEL: ………………..…., 

zamieszkałego/ą w ……………….… przy ul. ………………………, Głównego Dyspozytora Portu 

 

do reprezentowania Spółki w zakresie składania wniosków do Kapitana Portu w Gdyni o:  

1) tymczasowe zatrzymanie statków na podstawie art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 

2145 z późn. zm., dalej zwana: „Ustawą”) na okres do 72 godzin, z wyłączeniem dni uznanych 

ustawowo za wolne od pracy; pełnomocnik jest umocowany również do kontaktu 

z Kapitanem Portu Gdynia we wszelkich sprawach związanych z tymczasowym zatrzymaniem 

statku oraz podjęcia decyzji o zwolnieniu statku w razie złożenia odpowiedniego 

zabezpieczenia roszczeń ZMPG S.A.; 

2) zwolnienie tymczasowo zatrzymanych statków na podstawie art. 42a ust. 1 Ustawy; 

pełnomocnik jest umocowany również do kontaktu z Kapitanem Portu Gdynia we wszelkich 

sprawach związanych ze zwolnieniem zatrzymanych statków. 

 

Postanowienia ogólne: 

 Niniejsze pełnomocnictwo udzielone jest od ………..……………. 20…. roku na okres zatrudnienia 
pełnomocnika w Spółce na stanowisku – Główny Dyspozytor Portu. 

 Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.  

 Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie bez podania przyczyny. 

 Po wygaśnięciu lub odwołaniu pełnomocnictwa pełnomocnik zobowiązany jest niezwłocznie 
zwrócić Mocodawcy oryginał dokumentu pełnomocnictwa.  

 

 

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu 

  

 


