
Złotów   ….................................................

Nr rejestru kandydatów ….................................... Nr rejestru członków........................................

…............................................................................................. ….......................................................................................
(nazwisko i imię) (adres zakładu)

…............................................................................................. ….......................................................................................
(dzień, miesiąc, rok urodzenia) (zawód)

…............................................................................................. ….......................................................................................
(adres zamieszkania) (rodzaj rzemiosła)

D E K L A R A C J A
PRZYSTAPIENIA DO SPÓŁDZIELNI

Proszę o przyjcie mnie na kandydata a następnie na członka do Spółdzielni Rzemieślniczej 
,,KRAJNA"
w Złotowie.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Zobowiązuje się przestrzegać postanowień Statutu, który jest mi znany.
2. Wpłaciłem(am) wpisowe w wysokości …............ zł oraz deklaruję i wpłacę  udział po …....zł 

tj. kwotę.......................  zł przy obrotach do …............ zł rocznie, lub od obrotów wyższych 
niż …............ rocznie zgodnie z § …................  Statutu.

3. Wyrażam zgodę na potrącanie z przypadających mi należności od Spółdzielni 
zadeklarowanych kwot na poczet udziałów, tak aby udział w kwocie ….............. zł wnieść 
co najmniej w ciągu 2 lat prowadzenia działalności.

4. Z dniem przyjęcia na członka:

a) upoważniam Zarząd Spółdzielni do przeniesienia na fundusz udziałowy kwot wpłaconych na 
poczet,
udziałów w okresie kandydackim,
b) przyjmuje odpowiedzialność za zobowiązania Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych 
udziałów.

5. W razie mojej śmierci wpłacone przeze mnie udziały członkowskie, należny wypłacić

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

zamieszkanemu(ej) w..............................................................................................................

W załączeniu przedkładam odpisy: zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, 
dokumentu o posiadanych kwalifikacjach, zaświadczenie o przynależności do Cechu.

…............................................................................
           (podpis składającego deklarację)           



I. Uchwałą Zarządu z dnia …...................................................  Nr …................................................................
przyjęto - odmówiono przyjęcia na kandydata.

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

 ….......... …....................................... …...........................................................................
           (podpis osoby prowadzącej rejestr)                       (dwa podpisy członków zarządu)

II. Uchwałą Zarządu z dnia …...................................................  Nr …................................................................
przyjęto — odmówiono przyjęcia na członka, oraz skreślono z rejestru kandydatów

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

…............................................................... …................................................................................
         (podpis osoby prowadzącej rejestr) (dwa podpisy członków zarządu)

III. Uchwałą Rady - Walnego Zgromadzenia z dnia  ...........................................................................................

uwzględniono, nie uwzględniono odwołano od uchwały Zarządu - Rady Spółdzielni w sprawie …....................

…............................................................... …................................................................................
       (podpis osoby prowadzącej rejestr) (dwa podpisy członków zarządu)

IV. Członkostwo ustało na skutek wystąpienia - wykreślenia - wykluczenia z dniem  …....................................

Podstawa wpisu …..............................................................................................................................................

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

…............................................................... …................................................................................ 
(podpis osoby prowadzącej rejestr)                       (dwa podpisy członków zarządu)


