
Załącznik nr 2 do ogłoszenia sprzedaży spółdzielczego własnościowego  

prawa do lokalu mieszkalnego nr 46 położonego w Częstochowie  

przy ul. Słowackiego 9. 

 
 

 

…………………………………………………………… dnia ………………………………… 

miejscowość 

OŚWIADCZENIE 
 

Działając w imieniu swoim / działając w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy*  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko adres zamieszkania, nr PESEL lub nazwa przedsiębiorcy, jego siedziba, adres, nr KRS oraz nr NIP) 

niniejszym oświadczam, że nie jestem:  

1) prokurentem spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.; 

2) osobą działającą na rzecz członka Zarządu lub Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. albo spółki Grupy 

Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.;  

3) pracownikiem lub współpracownikiem agencji nieruchomości pracownikiem, pracownikiem lub współpracownikiem 

firmy wykonującej wyceny nieruchomości lub pracującej na zlecenie firmy wykonującej wyceny nieruchomości, 

wspierającej proces sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 46 położonego  w 

Częstochowie przy ul. Słowackiego 9, zwanego dalej  „Nieruchomością”, na zlecenie PKO Banku Polskiego S.A. oraz 

członkiem jej władz, akcjonariuszem lub wspólnikiem; 

4) osobą, której powierzono wykonanie czynności mających na celu sprzedaż Nieruchomości;  

5) małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym w linii bocznej drugiego stopnia 

i powinowatym w linii bocznej drugiego stopnia członka Zarządu lub Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. 

albo spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. oraz osób, o których mowa w pkt. 1-4;  

6) osobą pozostającą w stosunku prawnym lub faktycznym z członkiem Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. lub Rady 

Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. albo spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. oraz 

z osobami, o których mowa w pkt 1-5 w przypadkach, gdy ich interesy osobiste stoją w konflikcie z interesami PKO 

Banku Polskiego S.A.;  

 

W przypadku zmian dotyczących przedmiotu niniejszego oświadczenia, zobowiązuję się do niezwłocznego 

powiadomienia o tych zmianach PKO Bank Polski S.A. w formie skanu podpisanego oświadczenie, przesłanego drogą 

elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: nieruchomosci@pkobp.pl., w terminie nie później niż do końca dnia 

poprzedzającego dzień zakończenia zbierania ofert.  

 

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

/imię i nazwisko oraz podpis osoby składającej oświadczenie/ 

*niepotrzebne skreślić 


