
OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU SMLW „KOZANÓW IV”

...................................................    ................................

................
                 (nazwisko i imię)                                                                                                 
(miejscowość i data)

..................................................
               (adres zamieszkania)

...................................................

OŚWIADCZENIE

Ja niżej 
podpisany/podpisana* ..............................................................................., 
zamieszkały/zamieszkała*..............................................................................
.....................,
legitymujący/legitymująca  się* dowodem  osobistym
nr ...................................................,
wydanym
przez .............................................................................................................
.....,
oświadczam, że:

1. nie  byłem  karany/karana*  za  przestępstwo  popełnione  umyślnie
ścigane  
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2. nie  toczą  się  postępowania  prokuratorskie  i  sądowe  związane
z działalnością gospodarczą,

3. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
4. nie  podlegam  określonym  w  przepisach  prawa,  ograniczeniom

i zakazom zajmowania stanowisk członka Zarządu,
5. korzystam z pełni praw publicznych,
6. nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa

lub  powinowactwa  z  żadnym  z  członków  Rady  Nadzorczej  i/lub
Zarządu SMLW „Kozanów IV”,

7. nie jestem związany/związana* zawodowo lub kapitałowo z żadnym z
członków Rady Nadzorczej i/lub Zarządu SMLW „Kozanów IV”,

8. nie prowadzę działalności gospodarczej, w ramach której świadczę 
lub mógłbym/mogłabym* świadczyć odpłatne usługi (lub dostawy)
na rzecz spółdzielni,

9. nie  zajmuję  się  interesami  konkurencyjnymi  wobec  spółdzielni
mieszkaniowej,  
a w szczególności nie uczestniczę, jako wspólnik lub członek władz
w  podmiotach  gospodarczych  prowadzących  działalność
konkurencyjną  wobec  Spółdzielni,  
jak  również  nie  jest  członkiem  organów  innej  spółdzielni
mieszkaniowej.

10. zapoznałem/zapoznałam* się i  akceptuję zasady przeprowadzania
konkursu,

11. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu dla potrzeb konkursu oraz zgodę na przetwarzanie tych



danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U z 2002
r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

Niniejsze oświadczenie  składam pouczony(a)  o odpowiedzialności  karnej  z  art.  233 § 1 kodeksu
karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3" – (Dz .U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

...........................................................
 (czytelny podpis)

*)  niepotrzebne skreślić


	OŚWIADCZENIE

