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Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – 

Własnościowej z działalności w roku 2021 

 

 

      Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni. Sprawuje kontrolę i nadzór nad 

działalnością Spółdzielni zgodnie z art. 44  Ustawy - Prawo Spółdzielcze i §28 

Statutu Spółdzielni. Zakres działania Rady Nadzorczej jest uregulowany  

w Ustawie – Prawo Spółdzielcze  - art. 46 oraz § 35 Statutu Spółdzielni   

oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko 

Własnościowej w Sochaczewie, rozdz. III, § 6. 
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SPRAWOZDANIE RADY  NADZORCZEJ  

Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2021 

 
      Na podstawie Statutu Spółdzielni, Rozdział 2 § 28 do § 36 oraz Regulaminu 

Rady Nadzorczej rozdz. III § 6, ust. 3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu 

Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z działalności za rok 2021. 

W  roku 2021 Rada Nadzorcza pracowała w następujących składach: 

 

W okresie od 01.01.2021r. do 01.09.2021r 

 

1. Tomasz Donat - przewodniczący 

2. Irena Petrykowska – zastępca przewodniczącego 

3. Cezary Jeznach – sekretarz Rady, sekretarz komisji rewizyjnej, członek 

komisji ds. mieszkaniowych i remontów 

4. Andrzej Kulesza – przewodniczący komisji rewizyjnej 

5. Waldemar Szymański – przew. komisji ds. mieszkaniowych i remontów 

6. Czesława Tokarska – członek komisji ds. mieszkaniowych i remontów 

7. Krystyna Osmolak – członek Rady 

8. Władysław Opasiak – członek Rady 

 

Od 01.09.2021r do 13.09.2021r po rezygnacji z funkcji przewodniczącego  

p. T. Danata i p. W. Szymańskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej 

 

1. Irena Petrykowska – zastępca przewodniczącego 

2. Cezary Jeznach – sekretarz Rady, sekretarz komisji rewizyjnej, członek 

komisji ds. mieszkaniowych i remontów 

3. Andrzej Kulesza – przewodniczący komisji rewizyjnej 

4. Czesława Tokarska – członek komisji ds. mieszkaniowych i remontów 

5. Krystyna Osmolak – członek Rady 

6. Władysław Opasiak – członek Rady 

7. Tomasz Donat – członek Rady 

 

Od 16.09.2021 do 26.10.2021r po powołaniu na Walnym Zgromadzeniu 3 nowych 

członków Rady 

1. Bartłomiej Pankowski – przewodniczący Rady 

2. Irena Petrykowska – zastępca przewodniczącego Rady, zastępca 

przewodniczącego komisji rewizyjnej 

3. Andrzej Kulesza – przewodniczący komisji rewizyjnej 



 

4 

 

St
ro

n
a4

 

4. Czesława Tokarska – członek doraźnej komisji ds. mieszkaniowych                      

i remontów 

5. Cezary Jeznach – członek doraźnej komisji ds. mieszkaniowych                                     

i remontów. 

6. Tomasz Donat – członek Rady 

7. Krystyna Osmolak – członek Rady 

8. Władysław Opasiak – członek Rady 

9. Ewa Kierzkowska – członek Rady 

10. Halina Figat – członek Rady 

11. Sebastian Włodarczyk – członek Rady 

 

Od 28.09.2021 do 31.12.2021   po rezygnacji p. Jeznacha z członka komisji 

rewizyjnej i sekretarza oraz  p. Kuleszy z przewodniczącego komisji rewizyjnej : 

 

1. Bartłomiej Pankowski – przewodniczący Rady, przewodniczący komisji 

rewizyjnej 

2. Irena Petrykowska – zastępca przewodniczącego Rady, zastępca 

przewodniczącego komisji rewizyjnej 

3. Krystyna Osmolak – sekretarz Rady 

4. Ewa Kierzkowska – sekretarz komisji rewizyjnej 

5. Halina Figat – przewodnicząca doraźnej komisji ds. mieszkaniowych                     

i remontów 

6. Czesława Tokarska – członek doraźnej komisji ds. mieszkaniowych                      

i remontów 

7. Cezary Jeznach – członek doraźnej komisji ds. mieszkaniowych                              

i remontów. 

8. Andrzej Kulesza – członek Rady 

9. Tomasz Donat – członek Rady 

10. Władysław Opasiak – członek Rady 

11. Ewa Kierzkowska – członek Rady 

12. Sebastian Włodarczyk – członek Rady 

 

     Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w pracach Rady zgodnie 

ze Statutem Spółdzielni i Regulaminem Rady Nadzorczej. 

     W Radzie Nadzorczej  funkcjonowały następujące Komisje: 

  

Komisja Rewizyjna w składzie : do dnia 16.09.2021r 

- Andrzej Kulesza – przewodniczący 

- Irena Petrykowska – zastępca przewodniczącego 
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- Cezary Jeznach – sekretarz  

Od dnia 28.09.2021r w związku z rezygnacją p. C. Jeznacha i p. A. Kuleszy 

- Bartłomiej Pankowski – przewodniczący 

- Irena Petrykowska – z-ca przewodniczącego 

- Ewa Kierzkowska – sekretarz   

 

Doraźna Komisja ds. mieszkaniowych i remontów w składzie : do dnia 

01.09.2021 

- Waldemar Szymański – przewodniczący 

- Czesława Tokarska – członek 

- Krystyna Osmolak – członek 

Od dnia 28.09.2021r w związku z rezygnacją p. Szymańskiego 

- Czesława Tokarska – przewodniczaca 

- Halina Figat -  członek 

- Krystyna Osmolak – członek  

 

      Wykonując zadania kontrolne i nadzorcze w roku 2021  Rada Nadzorcza 

koncentrowała swoją pracę na realizacji przez Zarząd i pracowników Spółdzielni 

statutowego wymogu prowadzenia działalności gospodarczej, opartej na zasadach 

rachunku ekonomicznego, zapewniającego korzyści członkom Spółdzielni. 

         Sprawy szczegółowe, które były przedmiotem obrad i podejmowanych przez 

Radę Nadzorczą Uchwał w 2021r , przedstawia poniższe zestawienie :  

Styczeń 2021r. 

- przyjęcie projektu planu finansowego na rok 2021 

- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2020 

- przyznanie premii za IV kwartał 2020r członkom Zarządu 

Luty 2021r. 

- zatwierdzenie planu remontów na rok 2021 

- korekta w planie finansowym na rok 2021 

Marzec 2021r 

- sprawy dot. umów o pracę z Zarządem 

- sprawa premii dla Zarządu 

Kwiecień 2021r. 

- panel dyskusyjny z członkami Rad Osiedli 

- sprawy dot. umów o pracę z Zarządem 

- sprawozdanie windykacyjne za 2020r 

- sprawozdanie z wykonania planu remontów za 2020r 
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- zmiany w składach Rad Nieruchomości i Rad Osiedli 

- przyznanie premii dla Zarządu 

Maj 2021r.  

- panel dyskusyjny z przewodniczącym Rad Osiedli 

- sprawy dot. umów o pracę z członkami Zarządu 

- próba zmiany zapisów w umowach o pracę z członkami Zarządu /kadencyjność,  

  czas określony i czas nieokreślony/ 

- wybór pełnomocników RN do reprezentowania Rady Nadzorczej w sprawach  

  umów o pracę z członkami Zarządu, 

- sprawy związane ze sporem pomiędzy Zarządem, a Radą  

  Nadzorczą – wyjaśnienie spraw dotyczących ew. dyskryminacji i mobbingu  

  Prezesa Zarządu 

- przyjęcie sprawozdania finansowego za 2020r  

- przyjęcie sprawozdania finansowego za I kwartał 2021r  

- przyjęcie sprawozdania z działań windykacyjnych za I kwartał 2021r 

- zmiana stawek eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych  wynikających  

  z kosztów za rok 2020, 

- zmiana stawek eksploatacji dla lokali użytkowych na prawie spółdzielczym  

- premia za I kwartał 2021r 

Czerwiec 2001r. 

- wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej 

- przyznanie premii dla Zarządu za I kwartał 

- sprawy dot. umów o pracę z członkami Zarządu 

- omówienie stanu spraw sądowych  

- sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej m.in. przyjęcie sprawozdania RN  

  za 2020r oraz kontynuacja prac nad zmiana zapisów w Statucie  

- przyjęcie regulaminu GZM 

- przyjęcie regulaminu rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych 

- przyjęcie regulaminu rozliczeń lokali mieszkalnych zajmowanych na lokatorskich  

  i własnościowych prawach do lokali oraz zasady dysponowania przez  

  Spółdzielnię z lokali pochodzących z odzysku  

- przyjęcie sprawozdania finansowego za 2020r 

- przyjęcie sprawozdania finansowego za I kwartał 2021r 

- przyjęcie sprawozdania z działań windykacyjnych za I kwartał 2021r 

- przyjęcie zmian stawek eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych wynikających      

  z kosztów 2020r 
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- przyjęcie zmian stawek eksploatacyjnych dla lokali użytkowych na prawie 

własnościowym 

- ustanowienie służebności przesyłu przez działkę  przy ul. 1 Maja na rzecz PEC  

  Sochaczew 

- ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Przychodni Lekarskiej ALMED 

Lipiec 2021r. 

- panel dyskusyjny z zaproszonym członkami Spółdzielni 

- sprawy dot, umów o pracę z członkami Zarzadu 

- poddanie pod głosowanie uzgodnionego stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie  

  terminów i formy zwołania Walnego Zgromadzenia i przekazanie go Zarządowi 

- wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej 

- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r 

- kontynuacja prac nad zmiana zapisów w Statucie 

- przyjęcie sprawozdania finansowego za 2020r 

- przyjęcie korekty planu remontów 2021r 

- przyjęcie regulaminu rozliczeń lokali mieszkalnych zajmowanych na lokatorskich  

  prawach do lokali oraz zasad dysponowania przez Spółdzielnię lokalami  

  z odzysku 

- przyznanie premii dla Zarządu za II kwartał 2021r 

Sierpień 2021r. 

- panel dyskusyjno- informacyjny z zaproszonymi członkami 

- wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej 

- prace nad regulaminem wynagradzania Członków Zarządu 

- Walne Zgromadzenie – przedstawienie propozycji podziału nadwyżki  

  bilansowej 

- zaopiniowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

- ustanowienie służebności na rzecz JHM DEVELOPMENT 

- panel dyskusyjno – informacyjny z zaproszonymi członkami Spółdzielni na temat  

  prac związanych ze zmianą i aktualizacją Statutu 

- Walne Zgromadzenie m.in. przedstawienie propozycji sposobu podziału  

  nadwyżki bilansowej  

Wrzesień 2021r. 

- Walne Zgromadzenie – sprawy organizacyjne i formalne 

- wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej 

- przyjęcie rezygnacji przewodniczącego RN p. T. Donata 

- wybór przewodniczącego Rady 
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- wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej 

- wybory uzupełniające do komisji ds. mieszkaniowych i remontów 

- wybory uzupełniające do komisji statutowej 

- podjęcie decyzji w sprawie odpowiedzi na pozew przeciwko SML-W  

  w Sochaczewie 

- ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania  Spółdzielni w sprawie  

  z powództwa p. K. Czerwca przeciwko Spółdzielni o odszkodowanie z tytułu  

  mobbingu 

- ocena sprawozdania finansowego za I półrocze 2021r 

- ocena sprawozdania z działań windykacyjnych za I półrocze 2021r 

- zatwierdzenie struktury organizacyjnej  

- ustanowienie służebności na rzecz Development 

- ustanowienie służebności przesyłu dla SIME Polska 

- podjęcie decyzji w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2021r 

- zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 

- rozpatrzenie wniosku p. K. Osmolak w sprawie zmiany zastępcy 

przewodniczącego i sekretarza Prezydium RN 

Październik 2021r. 

- ustalenie toku działania w sprawie wyroku z powództwa p. K. Czerwca 

przeciwko SML-W w Sochaczewie 

- imienne ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w sprawie  

  z powództwa p. K. Czerwca 

- dyskusja z zaproszonym gościem p. J. Dorociak – Prezesem PEC 

- sprawozdanie z wykonania planu remontów za I półrocze 2021r 

- zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego SML-W  

- przyznanie premii uznaniowej dla Zarządu za III kwartał  

- podjęcie decyzji w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2021r 

- zmian stawki dla garaży na prawie spółdzielczym 

- wybory uzupełniające do Prezydium RN – wybór sekretarza 

- rozpatrzenie wniosku p. K. Osmolak w sprawie zmiany zastępcy  

  przewodniczącego  

- przyznanie telefonu komórkowego członkowi Rady Nadzorczej 

Listopad 2021r. 

- zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym SML-W 

- przyjęcie sprawozdania finansowego za III kwartały 2021r 

- przyjęcie wstępnych założeń do planu finansowego na 2022r 
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- przyjęcie sprawozdania z działań windykacyjnych na dzień 30.09.2021r 

- zatwierdzenie korekty planu remontów na rok 2021r 

- przyznanie premii dla Członków Zarządu za III kwartał 2021r 

Grudzień 2021 r. 

- zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym SML-W  

- przyjęcie sprawozdania finansowego za III kwartały 2021r 

- przyjęcie prowizorium finansowego na 2022r 

- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2021r 

- przyjęcie sprawozdania z działań windykacyjnych na dzień 30.09.2021r 

- korekta planu remontów na rok 2021 
 

      Ponadto  stałymi punktami porządku obrad Rady Nadzorczej były następujące 

sprawy : 

- Sprawozdanie Zarządu z realizacji decyzji, uchwał i wniosków oraz bieżącej  

  działalności Spółdzielni. 

- Spawy bieżące i organizacyjne. 

- Rozpatrzenie pism i odwołań członków Spółdzielni do Rady Nadzorczej 

- Dyskusja i sprawy różne. 

   Łącznie Rada Nadzorcza w 2021r.  odbyła 18 posiedzeń. 

Ważnym elementem pracy Rady Nadzorczej było sprawowanie funkcji 

kontrolnej nad realizacją przez Zarząd planu finansowego, planu remontów oraz 

bieżącej pracy Zarządu, jak również rozpatrywanie pism i wniosków członków 

spółdzielni skierowanych do Rady Nadzorczej. W pracy Rady Nadzorczej zostały 

uwzględnione tematy omawiane na Walnym Zgromadzeniu.  Rada Nadzorcza w 

swej pracy kierowała się aktualnym stanem prawnym, w sprawach gospodarczych 

oraz panującą sytuacją rynkową.  

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że Zarząd powinien sukcesywnie 

przeprowadzać zmiany na korzyść Spółdzielni i jej członków. Rada Nadzorcza 

składa podziękowanie za współpracę w 2021r Radom Osiedla, Radom 

Nieruchomości, członkom Spółdzielni, wszystkim pracownikom Spółdzielni oraz 

Zarządowi. 

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie i prosi             

o jego przyjęcie. 

W załączeniu wykaz uchwał podjętych w 2021r. 
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WYKAZ  UCHWAŁ  RADY  NADZORCZEJ 2021r 

 

L.p. Nr  uchwały Data podjęcia                       Dotyczy 

  1.  1/21 12.01.2021r Zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego SML-W w Sochaczewie na rok 2021 

  2. 2/21 12.01.2021r Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2020r 

3. 3/21 12.01.2021r Anulowania uchwały RN nr 62/2018 z dnia 19.11.2018r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

korzystania z toru rowerowo-saneczkowego 

4. 4/21 19.02.2021r Zobowiązanie Zarządu do zabezpieczenia środków łączności dla wybranych członków Rady 

Nadzorczej 

5. 5/21 19.02.2021r Zlecenie zbadania przez Zarząd poprawności wysokości wypłacanego ryczałtu miesięcznego dla 

Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Szymańskiego 

6. 6/21 19.02.2021r Zatwierdzenie planu remontów na rok 2021 

7. 7/21 19.02.2021r Zatwierdzenie korekty planu gospodarczo finansowego SML-W w Sochaczewie na rok 2021 

8. 8/21 19.02.2021r Wyboru doraźnej komisji skrutacyjnej w celu przyznania premii za IV kwartał 2020r dla Zarządu 

9. 9/21 19.02.2021r Przyznania premii uznaniowej za IV kwartał 2020r dla Prezesa Zarządu p. Karola Czerwiec 

10. 10/21 19.02.2021r Przyznania premii uznaniowej za IV kwartał 2020r dla Członka Zarządu p. Andrzeja Skupińskiego 

11. 11/21 11.03.2021r Przeprowadzenia kontroli w zakresie zasadności wysokości oraz prawidłowości premii oraz nagród 

przyznawanych i wypłacanych pracownikom przez Zarząd Spółdzielni w latach 2015 – 2020 

12. 12/21 27.04.2021r Dodatku funkcyjnego dla członka Zarządu p. A. Skupińskiego powołanego przez Radę Nadzorczą 

uchwałą nr 66/2020 z dnia 09.09.2020r 

13. 13/21 27.04.2021r Przyjęcia sprawozdania z działań windykacyjnych za 2020r 

14. 14/21 27.04.2021r Zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo – finansowego z wykonania planu remontów za rok 2020 

15. 15/21 27.04.2021r Przyjęcie rezygnacji p. J. Krzemińskiego z funkcji członka Rady Nieruchomości Kochanowskiego 33 

16. 16/21 27.04.2021r Przyjęcie rezygnacji u uzupełnienie składu Rady Osiedla Polna II 

17. 17/21 27.04.2021r Przyjęcie rezygnacji p. J. Kopa z funkcji członka Rady Nieruchomości Wojska Polskiego 7 

18. 18/21 27.04.2021r Uzupełnienie składu Rady Nieruchomości budynku Kochanowskiego 35 

19. 19/21 22.06.2021r Wyboru doraźnej komisji skrutacyjnej w celu przyznania premii za I kwartał 2021r dla Zarządu  

20. 20/21 22.06.2021r Przyznania premii uznaniowej za I kwartał 2021 dla Prezesa Zarządu p. K. Czerwiec 

21. 21/21 22.06.2021r Przyznania premii uznaniowej za I kwartał dla członka Zarządu p. A. Skupińskiego 

22. 22/21 22.06.2021r Zmian w regulaminie rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania 

wysokości opłat za używanie lokali w SML_W w Sochaczewie 

23. 23/21 22.06.2021r Zmian w regulaminie rozliczeń z członkami w Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i 

budowlanych. 

24. 24/21 22.06.2021r Zmian w regulaminie rozliczeń z lokali mieszkalnych zajmowanych na lokatorskich prawach do lokali 

oraz zasad dysponowania przez Spółdzielnię lokalami pochodzącymi z odzysku – nie podjęta 

25. 25/21 22.06.2021r Oceny sprawozdania finansowego SML-W w Sochaczewie za I kwartał 2021r 

26. 26/21 22.06.2021r Przyjęcia sprawozdania z działań windykacyjnych za I kwartał 2021r w SML-W w Sochaczewie 

27. 27/21 22.06.2021r Stawek eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych w 2021r 

28. 28/21 22.06.2021r Ustalenia stawki eksploatacyjnej dla lokali użytkowych na prawie spółdzielczym własnościowym na 

rok 2021 

29. 29/21 22.06.2021r Anulowania uchwały RN nr 19/2018 z dnia 21.02.2018 w sprawie rozliczania kosztów bieżącej 

konserwacji oraz wydatków z funduszu remontowego w budynkach mieszkalnych w których znajdują 

się lokale użytkowe 

30. 30/21 22.06.2021r Ustanowienia służebności przesyłu dla przychodni lekarskiej „ALMED” 
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31. 31/21 22.06.2021r  Ustanowienia służebności przesyłu dla PEC Sochaczew 

32. 32/21 06.07.2021r Doprecyzowania warunków umowy o pracę z Prezesem Zarządu            p. Karolem Czerwiec 

33. 33/21 06.07.2021r Doprecyzowanie warunków umowy o pracę z Członkiem Zarządu  p. A. Skupińskim – nie podjęta 

34. 34/21 06.07.2021r Zatwierdzenie korekty planu remontów 

35. 35/21 06.07.2021r Badania i oceny sprawozdania finansowego SML-W                        w Sochaczewie za rok 2020 

36. 36/21 06.07.2021r Zmian w regulaminie rozliczeń z lokali mieszkalnych zajmowanych na lokatorskich i własnościowych 

prawach do lokali oraz zasad dysponowania przez Spółdzielni ę lokalami pochodzącymi z odzysku 

37. 37/21 06.07.2021r Wyboru doraźnej komisji skrutacyjnej w celu przyznania premii za II kwartał 2021r dla Zarządu 

38. 38/21 06.07.2021r Przyznania premii uznaniowej za II kwartał 2021r dla Prezesa Zarządu p. K. Czerwiec 

39. 39/21 06.07.2021r Przyznania premii uznaniowej za II kwartał 2021r dla Członka Zarządu p. A. Skupińskiego 

40. 40/21 16.09.2021r Wyboru doraźnej komisji skrutacyjnej 

41. 41/21 16.09.2021r Wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej 

42. 42/21 28.09.2021r Ustanowienia pełnomocnika w sprawie z powództwa p. K. Czerwiec 

43. 43/21 28.09.2021r Oceny sprawozdania finansowego SML-W w Sochaczewie za I półrocze 2021r 

44. 44/21 28.09.2021r Przyjęcia sprawozdania z działań windykacyjnych za I półrocze 2021r 

45. 45/21 28.09.2021r Zatwierdzenia struktury organizacyjnej spółdzielni  

46. 46/21 28.09.2021r Ustanowienia służebności na rzecz JHM :DEVELOPMENT” S.A. 

47. 47/21 28.09.2021r Ustanowienia służebności dla SIME Polska 

48. 48/21 28.09.2021r Wyboru komisji skrutacyjnej 

49. 49/21 28.09.2021r Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej 

50. 50/21 28.09.2021r Uzupełnienia składu komisji doraźnej ds. mieszkaniowych   i remontów. 

51. 51/21 13.10.2021r Ustalenie toku działania w sprawie wyroku z powództwa  p. K. Czerwiec przeciwko SML-W                    

w Sochaczewie 

52. 52/21 26.10.2021r Wyboru doraźnej komisji skrutacyjnej 

53. 53/21 26.10.2021r Wyboru sekretarza Rady Nadzorczej 

54. 54/21 26.10.2021r Badania sprawozdania finansowego z 2021r 

55. 55/21 26.10.2021r Ustalenia stawki eksploatacyjnej dla garaży na prawie spółdzielczym własnościowym 

56. 56/21 26.10/2021r Zmiany uchwały RN nr 4/2021 z dnia 19.02.2021r dot. zobowiązania Zarządu do zabezpieczenia 

środków łączności z dla członków Rady Nadzorczej 

57. 57/21 26.10.2021r Przyznania premii uznaniowej za III kwartał 2021r dla Prezesa Zarządu p. K. Czerwca 

 
                  Z-ca Przewodniczącego                     Przewodnicząca                       Sekretarz  

                      Rady Nadzorczej                           Rady Nadzorczej                 Rady Nadzorczej  

 

             mgr Ewa Kierzkowska                       mgr Krystyna Osmolak       mgr Cezary Jeznach  

 


