
oŚwrłocZENIE CZŁoNKA zAPa ĄDU
Slowarzyszenia Autorów ZAiKS

z siedzibą w Warszawie z dnia .06.202Ż r.

Ja, ruzej podpisana Danuta Danek, jako członek zarządu Stowarzyszenia Autorów ''ZAIKS'' z siedzibą w
Warszawie (ul. HipotecznaŻ,00-092 Warszawa), zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego' pod numerem KRS 0000037327, MP:
5251571004. REGON: 9412Z, zwanego dalej ,,Stowarzyszenierrt"),w związlol z brakiem technicznej możliwości
opatrzetia podpisem elektroniczrym sprawozdalia finansowego Stowarzyszenia sporządzonego w formie
elektronicznej, działając na podstawie art.5Ż ust. 2b - 2d ustawy z druaŻ9 września 1994 r. o rachuŃowości
(,,Ustawa o rachunkowości''), oświadczam, że:

sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Autorów zAiKs za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do
3l.l2.202l r., podpisane w dniu 8 czerwca 2022 rok o godz. 8:58 przez Parra/Panią Dorotę Kuk_uć (tj. przez
osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych), spełnia wymagania przewidziane w Ustawie o
rachunkowości.
Prezes Zarządu Jdnusz Fogler, który podpisze sprawozdatie finansowe w formie elektronicznej, zapewni
sporządzenie elektronic zrrych kopii niniej szego oświad czenia.
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oŚwrłocZENIE czŁoNKA ZARZĄDU
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

z siedzibą w Warszawie z dnia .06.202Ż r.

Ja, rużej podpisany Wojciech Druszcz, jako członek zarządu Stowarzyszenia Autorów ''ZAIKS'' z siedzibą w

Warszawie (u1. HipotecznaZ, O0-092Warsza:wa), zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w

Warszawie' XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037327, NIP:

5251571004, REGoN: 94lŻZ, zwanego dalej ,,Stowarzyszeriem"),w związkwz brakiem technicznej możliwości
opatrzenia podpisern elektronicznym sprawozdarua finansowego Stowarzyszenia sporządzonęgo w formie
elektronicznej, działając na podstawie art. 52 ust. 2b - 2d ustawy z drua 29 wrześrua |994 r. o rachunkowości
(,,Ustawa o rachunkowości''), oświadczam' że:

sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Autorów zAiKs za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do
3l.l2.Ż02l r., podpisane w dniu 8 czerwca 2022 rok o godz' 8:58 pnez Pana/Panią Dorotę Kukuó (tj. przez
osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych), spełnia rvymagania przewidziane w Ustawie o
rachunkowości.
Prezes Zarządu Janusz Fogler, który podpisze sprawozdalie finansowe w formie elektronicznej, zapewni
sporządzenie elektronic znych kopii niniej szego oświad czenia.
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oŚwrłocZENIE czŁoNKA z Apz' ĄDa
Stowarzyszenia Autorów_ ZAiKS

z siedzibą w Warszawie z dnia..A3.....os.zozz r.

Ja, rużej podpisany Andrzej Dudziński, jako członek zarządu Stowarzyszenia Autorów ''ZAIKS'' z siedzibą w
Warszawie (ul. HipotecznaŻ,00_092 Warszawa), zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037327, MP:
5251571004' REGoN: 94l2Z, zwanego dalej ,'Stowaruyszeniem"),w związi'<v z brakiem tecbnicznej możliwości
opatrzelia podpisem elektronicznym sprawozdania finansowego Stowarzyszenia sporządzonego w formie
elektronicznej, działając na podstawie art.52 ust. 2b _ 2d ustawy z drua29 września 1994 r. o rachunkowości
(,,Ustawa o rachunkowości''), oświadczam, że:

sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Autorów ZAiKs zarok obrotowy trwający od 01.0l.202l r. do
3l.l2.202l r.o podpisane w dniu 8 czerwca 2022 rok o godz. 8:58 przez Pana/Paruą Dorotę Kukuó (tj. przez
osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych), spełnia wymagania przewidziane w Ustawie o
rachunkowości.
Prezes Zarządu Janusz Fogler, który podpisze sprawozdaruę finansowe w formie elektronicznej, zapewni
sporządzenie elektronic znych kopii niniejszego oświadczenja.
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oŚwrłocZENIE cZŁoNKA zARzĄDa
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

z siedzibą w Warszawie z dnia .06.2022 r.

Ja, ruŻej podpisana Elżbieta Frątczak-Nowotny, jako członek zarządu Stowarzyszenia Autorów "ZAIKS" z
siedzibą w Warszawie (ul. Hipoteczna Ż,00-092 Warszawa)' zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st.

Warszawy w Warszawię, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000037327, NIP: 5251571004' REGON: 94I2Z, zwanego dalej .,Stowarzyszeniem"), w związku z brakiem
technicznej możliwości opatrzerua podpisem elektronicznym sprawozdańa finansowego Stowarzyszenia
sporządzonego w formie elektronicznej, działając na podstawi e aft. 52 ust. 2b - 2d ustawy z dntaZ9 wrześrua 1994
r. o rachunkowości (,,Ustawa o rachunkowości''), oświadczam, że:

sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Autorów ZAiKs za rok obrotorvy trwający od 01.01.2021 r. do
3l.12.2021 r., podpisanę w dniu 8 czerwca 2022 rok o godz. 8:58 przez PanalPanią Dorotę Kukuó (tj. przez
osobę, której powierzoflo prowadzenie ksiąg rachunkowych), spełnia wymagania pnewidziane w Ustawie o
rachunkowości'
Prezes Zarządu Janusz Fogler, który podpisze sprawozdarie finansowe w formie elektronicznej, zapewni
sporządzenie elektronicmych kopii niniejszego oświadczenia.
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oŚWIADCZENIE czŁoNKA z APJ.ĄDU
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

z siedzibą w Warszawie z dnia lb .06.2022 r.

Ja, ruŻej podpisany Mieczysław Gliszczyński, jako członek zarządu Stowarzyszenia Autorów ''ZAIKS'' z siedzlbą
w Warszawie (ul. HipotecznaŻ,OO-Og2 Warszawa), zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000373Ż7, NIP:
5251571004' REGON: 94I2Z, Zwanego dalej ,,Stowarzyszeniem"), w związku z brakiem technicmej możliwości
opatrzetia podpisem elektroniczrrym sprawozdania finansowego Stowarzyszenia sporządzonego w formie
elek1ronicznej, działając na podstawie art. 52 ust. 2b - 2d ustawy z drua Ż9 wrueśrua 1994 r. o rachunkowości
(,,Ustawa o rachunkowości''), oświadczam, że:

sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Autorów zAiKs za rok obrotowy trwający od 01.01.202l r. do
31.12.202l r., podpisane w dniu 8 czerwca 2022 rok o godz.8:58 prz.ezPanalParuą Dorotę Kukuć (tj. przez
osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych), spełnia rvymagania przewidziane w Ustawie o
rachunkowości.
Prezes Zarządu Janusz Fogler, który podpisze sprawozdarue finansowe w formie elektronicznej, zapewni
sporządzenie elektroniczrrych kopii niniejszego oświadczetia.
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oŚWIADCZENIE czŁoNKA z 
^Pa 

ĄDU
Stowarzyszenia Auto rów ZAiKS

z siedzibą w Warszawie z dnia .06.202Ż r

Ja, ruŻej podpisany Bogusław olewicz,jako członek zaruądu Stowarzyszenia Autorów ''ZAIKS'' z siedzibą w
Warszawie (ul. HipotecznaŻ,00_092 Warszawa), zarejestrowanęgo w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037327, NIP:.
5Ż51571004' REGON: 94l2Z, zwanego dalej ,,Stowarzyszeliem"),w zvłięIll z brakiem technicznej możliwości
opatrzenia podpisern elektronicznym sprawozdania finansowego Stowarzyszenia sporządzonego w formie
elektronicznej, działając na podstawie art. 5Ż ust. 2b - 2d ustawy z drua 29 września 1994 r. o rachunkowości
(,'Ustawa o rachunkowości''), oświadczam, że:

sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Autorów ZAiKs za rok obrotorvy trwający od 01.01.2021 r. do
31.12.202l r., podpisane w dniu 8 czerwca 2022 rok o godz. 8:58 przez Pana/Panią Dorotę Kukuć (tj. przez
osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych), spełnia wymagania przewidziane w Ustawie o
rachunkowości.
Prezes Zarządll Janusz Fogler, który podpisze sprawozdarie finansowe w formie elektronicznej, zapeutni
sp or ządzenie elektronic zny ch kopi i nini ej sz ego o św iad czeria.
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oŚwIADczENIE CZŁoNKA z ARz ĄDU
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

z siedzibą w Warszawie z dnia .06.Ż022 r.

Ja, rużej podpisany Mieczysław Jurecki, jako członek zarządu Stowarzyszenia Autorów ''ZAIKS'' z siedzlbą w

Warszawie (ul. HipotecznaŻ,00-092 Warszawa), zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037327, NIP:

5Ż5I57Ioo4' REGoN: g4IŻZ,zwanego dalej ,'Stowarzyszeniem''). w związku z brakiem technicznej możliwości
opatrzenla podpisem elektronicznym sprawozdatia finansowego Stowarzyszenia sporządzonego w formie

eiektronicznej, działając na podstawie art.52 ust. 2b _ 2d ustawy z druaŻ9 września 1994 r. o rachunkowości
(,,Ustawa o rachunkowości''), oświadczam' że:

sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Autorów ZAiKs za sok obrotowy trwający od 01.01.2021 r- do

3l.l2.Ż0Żt r., podpisane w dńu 8 czerwca 2022 rok o godz. 8:58 przez Pana/Panią Dorotę Kukuć (tj. przez

osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych), spełnia rvymagania przewidziane w Ustawie o
rachunkowości.
Prezes Zarządu Janusz Fogler, który podpisze sprawozdarue finansowe w formie elektronicznej, zapewri
sporządzenie elektronic znych kopii niniej szego oświad czenia.



oŚwrłncZENIE cZŁoNKA zARz ĄDa
Stołr'arzyszenia Autorów ZAiKS

z siedzibą w Warszawie z dnia .06.202Ż r.

Ja, niżej podpisany Witold Krassowski, jako członek zarządu Stowarzyszenia Autorów ''ZAIKS'' z siedzibą w
Warszawie (ul. Hipoteczna2,OO-O9Żlłłarszawa), zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Kmjowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037327, NIP:
5251571004, REGoN: 9472z, zwanego dalej ,,Stowarzyszeniem"), w związk<tl z brakiern technicznej możliwości
opatrzetia podpisem elektronicanym sprawozdania finansorvego Stowarzyszenia sporządzonego w formie
elektronicznej, działając na podstawie art. 52 ust. 2b - 2d ustawy z drua 29 wrzęśrua 1994 r. o rachunkowości
(,,Ustawa o rachunkowości''), oświadczam, że:

sprawozdanie finansowe Stowarzysnnie Autorów zAiKs za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do
3t.l2.2021r., podpisane w dniu 8 czerwca 2022 rok o godz.8:58 przezPana/Paną Dorotę Kukuć (tj' przez
osobę, której powierzono prowadzenie ksĘg rachunkowych), spełnia rvymagania przewidziane w Ustawie o
rachunkowości.
Prezes Zarządu Janusz Fogler, który podpisze sprawozdalie finansowe w formie elektronicznej, zapewni
sporządzetńe elektronic nrych kopii niniejszego oświadczenia.
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oŚwIADcZENIE cZŁoNKA z ARz ĄDU
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

z siedzibą w Warszawie z dnia Ab .06.2022 r.

Ja,ńzejpodpisana Barbara Seidler-Hollender, jako członek zarząduStowarzyszenia Autorów ''ZAIKS'' zsiedzLbą

w Warszawie (u1. Hipoteczna2,00-092 Warszawa)' zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Ifuajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037327, MP:
525l57loo4' REGoN: 9472Z, zwanego dalej ,,Stowarzyszaiem"),w związl<ll z brakiem technicznej możliwości
opatrzenia podpisem elektronicznym sprawozdania finansowego Stowarzyszenia sporządzonego w formie
elektroniczn ej, działając na podstawi e art. 52 ust. 2b - 2d ustawy z drua 29 września 1994 r. o rachunkowości
(,,Ustawa o rachunkowości''), oświadczam, że:

sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Autorów zAiKs za rok obrotowy tnvający od 01.01.2021 r. do
31.12.20Ż1r., podpisane w dniu 8 cze.rwca Ż0ŻŻ rok o godz. 8:58 przez Pana/Panią Dorotę Kukuó (tj. przez

osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych), spełnia wymagania przewidziane w Ustawie o

rachunkowości.
Prezes Zarządu Janusz Fogler, który podpisze sprawozdatie finansowe w formie elektronicznej, zapewni
sporządzelie elektronic zny ch kopii niniej szego oświad czeńa.
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oŚwIADcZENIE cZŁoNKA z ARe. ĄDU
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

z siedzibą w Warszawie z dnia .o6.Ż0Ż2 r'

Ja, nlŻej podpisany Andrzej Zaniewski, jako członek zarządr,l Stowarzyszenia Autorów ''ZAIKS'' z siedzibą

w warszawie (ul. HipoteczrtaŻ,00_092 Warszarva), zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

* wu.r"u*ie, XII Ńydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037327, NIP:

5Ż5157loo4' REGoŃ: g4lŻZ,zwanego dalej ,,Stowarzyszeniem''), w związlolz brakiem technicznej możliwości

opatrzerua podpisem elektronicznym Spralł'ozdania finansowego Stowarzyszenia sporządzonego w formie

eiektroniczĘ , działając na podstawie art. 52 ust. 2b - 2d ustawy z drua29 września 1994 r. o rachunkowości

(,,Ustawa o rachunkowoŚci''), oświadczam, że :

sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Autorów ZAiKs za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r- do

it.tz.zozt r., podpisane w dniu 8 czerwca 2OŻ2 rok o godz. 8:58 przez Pana/Panią Dorotę Kukuó (tj- przez

osobę, której pówilr"orro prowadzenie ksiąg rachunkowych), spełnia rvymagania przewidziane w Ustawie o

rachunkowości.
Prezes Zarządu Janusz Fog|er' który podpisze sprawozdarue finansowe w formie elektronicznej, zapewni

sp or ządzenie elektronic zny ch kopii niniej s z ego o świad częria.



oŚwIADcZENIE cZŁoNKA z APz'ĄDU
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

z siedzibą w Warszawie z dnia .06.2022 r.

Ja, ruzej podpisana Małgorzata Semil-Jakubowicz, jako członek zarządu Stowarzyszenia Autorów "ZAIKS" z

siedzibą w Warszawie (ul. Hipoteczna 2,00-092 Warszawa), zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
OO\OO37327, MP: 5251571004' REGoN: 94l2Z, 

^Nanego 
dalej ,'Stowarzyszeniem"), w zwięku z brakiem

technicznej możliwości opatrzetia podpisem elektronicznym sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
sporządzonego w formie elektroniczn ej, działając na podstawi e art. 52 ust. 2b _ 2d ustawy z drua 29 w-rześrua 1994
r. o rachunkowości (,,Ustawa o rachunkowości''), oświadczam, że:

sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Autorów ZAiKs za rok obrotowy trwający od 01.0l.2021 r. do
3l.12.202l r., podpisane w dniu 8 czenvca 2022 rok o godz. 8:58 przez PanalPanią Dorotę Kukuć (tj. przez
osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych), spełnia wymagania przewidziane w Ustawie o
rachunkowości.
Prezes Zarządu Janusz Fogler, który podpisze sprawozdarie finansowe w formie elektronicznej, zapewni
sporządzenie elektronic znych kopii niniejszego oświad częnia'

Członek Zarządu



oswIADcZENIE cZŁoNKA z ARJ' ĄDU
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

z siedzibą w Warszawie z dnia .06.2022 r

Ja, rużej podpisany Jacek Cygan, jako członekzarządu Stowarzyszenia Autorów ''ZAIKS'' z siedzbą w Warszawie
(ul. HipoteczrnZ,00-092Warszawa), zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawyw Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037327, NIP: 5251571004,
REGON: 94I2Z, zvłarLego dalej ,,Stowanyszenterrt"), w mliąz,ku z brakiem technicmej mozliwości opatrzenia
podpisem elektronicznym sprawozdania finansowego Stowarzyszenia sporządzonego w fomrie elektroniczrrej,
działając na podstawie art. 52 ust. 2b _ 2d ustawy z drtja 29 wrześrua 1994 r' o rachunkowości (,,Ustawa o
rachunkorvości''), oświadczam, że :

sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Autorów zAiKs za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r., podpisane w dniu 8 czerwca 2022 rok o godz. 8:58 przez Pana/Panią Dorotę Kukuć (tj. pnez
osobę, której powierzono prowadzerrie ksiąg rachunkowycĘ, spełnia wymagania pnewidziane w Ustawie o
rachunkowości.
Prezes Zarządu Janusz Fogler, który podpisze sprawozdanie finansowe w formie elektroniczrrej, zapewni
sporządzenie elektronic zrrych kopii niniejszego oświadczetia.

Członek Zaną6l'
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