
ZAŁ ĄCZNIK   

WZÓR 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZ ĄDU 

Ja, niŜej podpisany/a: 
 1. Imię i nazwisko ..................................................................................................................... 
 2. Numer PESEL ....................................................................................................................... 
 3. Adres korespondencyjny ....................................................................................................... 
 4. Nr telefonu/e-mail ....................................../.......................................................................... 

w związku z ogłoszeniem z dnia ................................... rady nadzorczej wyraŜam zgodę na 
kandydowanie w konkursie na członka zarządu spółki ..................................................  
i oświadczam, Ŝe: 
1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone  

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.); 

3) nie toczą się przeciwko mnie Ŝadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których 
mowa w pkt 2; 

4) nie jestem zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze 
posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej 
umowy o podobnym charakterze; 

5) nie wchodzę w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na 
zewnątrz lub uprawnionych do zaciągania zobowiązań; 

6) nie jestem zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę; 
7) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem/am Ŝadnej szkody 

stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu; 
8) w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywałem/am czynności nadzoru lub zarządu w spółkach  

z większościowym udziałem Skarbu Państwa albo wykonywałem/am wspomniane czynności 
i w ciągu ostatnich 3 lat uzyskałem/am absolutorium z ich wykonywania; 

9) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze spółką; 
10) w przypadku powołania na członka zarządu nie będę: 

a) członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prawa handlowego*, 
b) zatrudniony/a lub nie będę wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, 

które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, 
c) członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem 

rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, 
d) członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą, 
e) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niŜ 10 % akcji lub udziałów 

przedstawiających więcej niŜ 10 % kapitału zakładowego - w kaŜdej z tych spółek, 
f) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi 

osobami, a takŜe zarządzać taką działalnością, lub nie będę przedstawicielem czy 
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności**. 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mających 
znaczenie prawne (art. 271 k.k.) oświadczam, Ŝe dane zawarte w powyŜszych oświadczeniach są 
zgodne z prawdą. 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie powyŜszych danych do celów postępowania kwalifikacyjnego, 
zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

...................................................................... ................................................................ 
 (data i miejsce złoŜenia oświadczenia)  (podpis składającego oświadczenie) 
 

* Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. 
zm.) powyŜsze ograniczenie nie dotyczy osób, które zostały zgłoszone do objęcia tych stanowisk 



w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w 
których udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji, 
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu 
terytorialnego; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niŜ dwóch spółek prawa 
handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby. 

** Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne powyŜsze ograniczenie nie dotyczy 
działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i 
zakresie gospodarstwa rodzinnego. 

 
 
 


