
ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 

  W WYBORACH  DO RADY NADZORCZEJ KADENCJI 2022-2025 
 NA WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW W DNIU 9 GRUDNIA 2022 

ROKU 

(zgłoszenie składane do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia) 
  

Niżej podpisani*:  

 

1. …...................................................................................................................... 

nr PESEL ….................................. zam. …............................................................... 

będący członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi 

2. …...................................................................................................................... 

nr PESEL …............................. zam. ….................................................................... 

będący członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi 

3 …....................................................................................................................... 

nr PESEL …........................................ zam. …......................................................... 

będący członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi 

 
* zgłoszenie powinno być dokonane przez co najmniej trzech członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Pojezierska” w Łodzi. 
 
zgłaszamy Kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Pojezierska” w Łodzi kadencji 2022-2025 w wyborach na Walnym Zgromadzeniu Członków 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi w dniu 9 grudnia 2022 roku Pana/Pani* 

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

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

(imię i nazwisko)  

 

zam. …............................................................................................................... 

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

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

(adres) 

 

będącego Członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi.  

 

 

Podpisy zgłaszających: 

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

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

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

 
Załączniki: 

- oświadczenie o niekaralności 

 (w przypadku zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu):  

- pisemna zgoda na kandydowanie; 

- pisemna zwięzła prezentacja; 

 
_________________________________________________ 

Zgodnie z §65 ust. 1 – 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi Rada Nadzorcza 
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Pojezierska’’ w Łodzi, składa się z 7 Członków Rady Nadzorczej. 
Kandydata na Członka Rady Nadzorczej zgłasza na piśmie do Komisji Wyborczej Walnego 
Zgromadzenia co najmniej trzech Członków Spółdzielni. Do zgłoszenia kandydatury członka 

Spółdzielni nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na 
kandydowanie, pisemną zwięzłą prezentację oraz oświadczenie o tym, że kandydat nie był i nie jest 

prawomocnie skazany za przestępstwo. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej składa pisemne 
oświadczenie, że nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo. 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O NIEKARALNOŚCI 
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 

  W WYBORACH  DO RADY NADZORCZEJ KADENCJI 2022-2025 
 NA WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW W DNIU 9 GRUDNIA 2022 

ROKU 

 
 

Niżej podpisany/a 
…............................................................................................................... 
…............................................................................................................... 

(imię i nazwisko)  
 
zam. 

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

…............................................................................................................... 
(adres) 

 

PESEL: 
….............................................................................................................. 
 

będący Członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi 
 

 
oświadczam, że nie byłem i nie jestem prawomocnie skazany za 
przestępstwo.  

 
W razie uzyskania mandatu Członka Rady Nadzorczej zobowiązuję się dostarczyć 

zaświadczenie o niekaralności w terminie 60 dni od dnia wyboru.  
 
 

…................................................................... 
(podpis)                                          

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
________________________________________ 

Na podstawie §65 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi kandydat na członka 
Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, że nie był i nie jest prawomocnie skazany za 
przestępstwo. Po uzyskaniu mandatu Członka Rady Nadzorczej jest on zobowiązany złożyć 
zaświadczenie o niekaralności w terminie 60 dni od dnia uzyskania mandatu Członka Rady 

Nadzorczej. 

 
 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

FORMULARZ PISEMNEJ ZGODY NA KANDYDOWANIE 
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 

  W WYBORACH  DO RADY NADZORCZEJ KADENCJI 2022-2025 
 NA WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW W DNIU 9 GRUDNIA 2022 

ROKU 

 
 

Niżej podpisany/a 
…............................................................................................................... 
…............................................................................................................... 

(imię i nazwisko)  
 
zam. 

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

…............................................................................................................... 
(adres) 

 

PESEL: 
…........................................................................................................... 
 

będący Członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi 
 

 
oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi na kadencję 

2022-2025.  
 

 
 

…................................................................... 
(podpis)                                          

 
 

 
 

 
_________ 

Na podstawie §65 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi kandydat na członka 

Rady Nadzorczej wyraża zgodę na kandydowanie. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 - PISEMNA PREZENTACJA 

KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 
  W WYBORACH  DO RADY NADZORCZEJ KADENCJI 2022-2025 

 NA WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW W DNIU 9 GRUDNIA 2022 
ROKU 

 

Niżej podpisany/a 
…............................................................................................................... 

…............................................................................................................... 
(imię i nazwisko)  

 

zam. 
…............................................................................................................... 
…............................................................................................................... 

…............................................................................................................... 
(adres) 

 

PESEL: 
…........................................................................................................... 

 
będący Członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi 
 

składam Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Pojezierska” w Łodzi zwięzłą prezentację mojej osoby:  

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

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

a w szczególności oświadczam, że: 
…............................................................................................................... 
…............................................................................................................... 
(kandydat na Członka Rady Nadzorczej wskazuje, czy jest lub był pracownikiem Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi, a jeśli tak – wskazuje okres zatrudnienia oraz stanowisko) 
…............................................................................................................... 

…............................................................................................................... 
(kandydat na członka Rady Nadzorczej wskazuje, czy prowadzi lub prowadził działalność 

konkurencyjną względem Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi, a jeśli tak to jakiego 
rodzaju – za działalność konkurencyjną uważa się w szczególności uczestnictwo jako wspólnik lub 
członek władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną względem Spółdzielni) 
…............................................................................................................... 
…............................................................................................................... 
(kandydat na członka Rady Nadzorczej wskazuje, czy pełni lub pełnił w przeszłości funkcję członka 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska”, ilość kadencji oraz okres pełnienia tej 
funkcji)  
…............................................................................................................... 
…............................................................................................................... 
(kandydat na członka Rady Nadzorczej wskazuje, czy pozostawał lub pozostaje w sporze sądowym 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Pojezierska”, a jeśli tak wskazuje przedmiot sprawy) 
…............................................................................................................... 
…............................................................................................................... 
(kandydat na członka Rady Nadzorczej wskazuje, czy zalega z opłatami na rzecz Spółdzielni)  
 

…............................................................ 
(podpis)   


