Zgłaszający:

Warszawa dnia ………………………….

……………………………………………………………..………………….…………..
Imię, nazwisko

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA
DO RADY NADZORCZEJ WSM „OCHOTA”
W WYBORACH W 2022 R.
Z OKRĘGU WYBORCZEGO nr ………………..

………………………………………………………………………………………………
adres

Karta zgłoszenia kandydata ważna jest tylko z podpisami
poparcia przez co najmniej 20 członków Spółdzielni

…………………………………………………………………….. ………………………………………………………
Imię, nazwisko kandydata

adres lokalu kandydata w zasobach Spółdzielni
tel. kontaktowy do kandydata ……………………….

Charakterystyka społeczno-zawodowa kandydata:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej WSM „Ochota”
……………………………………….
podpis kandydata
2. Oświadczam, że nie naruszam zakazu konkurencji, o którym mowa w § 56 Statutu Spółdzielni, oraz że
nie podlegam ograniczeniom określonym w § 42 ust. 8, § 58 oraz § 59 Statutu Spółdzielni.
……………………………………….
podpis kandydata
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wyborów do Rady
Nadzorczej WSM „Ochota”, w tym na udostępnienie członkom Spółdzielni charakterystyki społecznozawodowej.
……………………………………….
podpis kandydata

…………………………………………..
czytelny podpis zgłaszającego
- Zgodnie z § 42 ust. 8 Statutu, Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i autorytet, dający
rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady. Kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może: zalegać z opłatami na rzecz
Spółdzielni, działać na szkodę Spółdzielni lub narażać Spółdzielnię na utratę dobrego imienia, łamać zasad współżycia
społecznego. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie karne w sprawach dotyczących działania
przeciwko albo zaniechania wobec Spółdzielni. Kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może być skazany

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu określone w Kodeksie karnym lub
przestępstwa na szkodę Spółdzielni. **
- Zgodnie z § 56 ust. 1 i 2 Statutu, 1.Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, a także kandydaci na członka Rady
Nadzorczej lub Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności
uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz podmiotów trzecich prowadzących działalność konkurencyjną wobec
Spółdzielni, w tym innych spółdzielni mieszkaniowych. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania
członka Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
2. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
1) osoba lub podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 1 prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności
Spółdzielni np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych,
negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi, zarządzanie wspólnotami
mieszkaniowymi, prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego oraz
obrotu nieruchomościami,
2) osoba lub podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 1 zawarł ze Spółdzielnią umowę na świadczenie usług lub dostawy,
roboty budowlane, umowę zlecenia bądź inną umowę współpracy.
- Zgodnie z § 58 Statutu, w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności
gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami
bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej oraz osoby pozostające w konkubinacie.
- Zgodnie z § 59 Statutu, w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Wybór
takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważny. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje z datą nawiązania stosunku pracy
pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółdzielnią.

