
OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI NA CZŁONKA ZARZĄDU 

 

 

Ja, niżej podpisany/a:  

 

1.  Imię (imiona) i nazwisko 

...................................................................................................................................... 

2.  Numer PESEL 

......................................................................................................................................  

3. Imiona rodziców 

......................................................................................................................................  

4. Data i miejsca urodzenia 

......................................................................................................................................  

5. Adres korespondencyjny 

......................................................................................................................................  

6. Seria i numer dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość 

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

7. Nr telefonu ………………………………………………………………………………….. 

8. e-mail ........................................................................................................................... 

 

w związku z ogłoszeniem Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2020 r. wyrażam zgodę na 

kandydowanie w konkursie na prezesa/ wiceprezesa/ członka² zarządu spółki Poznański 

Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. i oświadczam, że: 

 

1) posiadam obywatelstwo polskie; 

2) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;  

3) 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. z 2013 r., 

poz. 1030 j.t.); 

4) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, 

o których mowa w pkt 3; 

5) nie orzeczono wobec mnie zakazu pełnienia funkcji w organach spółek; 

6) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem/am żadnej szkody 

stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu; 

7) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze spółką; 

8) nie jestem/ jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu prowadzącego 

działalność konkurencyjną w stosunku do przedmiotu działalności spółki (wymienić) 

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

9) nie jestem / jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek 

prawa handlowegoi³ w następujących spółkach (poniżej należy podać: nazwa spółki: 

pełniona funkcja; struktura właścicielska spółki - % udziałów/akcji stanowiący 

własność jednostki samorządu terytorialnego/jednostek samorządu 

terytorialnego/Skarbu Państwa /innych państwowych osób prawnych/ spółek 

w których udział Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego przekracza 

50% kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji ) 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 



10) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/a w biurze 

poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu 

Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie 

umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

11) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na 

zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

12) nie jestem zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie 

świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym 

charakterze, 

13) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej 

organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 

14) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec 

działalności spółki. 

15) Oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim z radnym Rady Miasta 

Poznania, Prezydentem Miasta Poznania, z-cą Prezydenta Miasta Poznania, 

Sekretarzem Miasta Poznania, Skarbnikiem Miasta Poznania, kierownikiem jednostki 

organizacyjnej gminy Miasto Poznania, osobą zarządzającą (osoba wchodząca w 

skład organu zarządzającego) gminną osobą prawną (gminy Miasto Poznań). 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy co do okoliczności 

mających znaczenie prawne (art. 271 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w powyższych 

oświadczeniach są zgodne z prawdą.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych do celów postępowania 

konkursowego, 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 złożenia oświadczenia)   (podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
²niepotrzebne skreślić; 

³Zgodnie 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.) powyższe 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 niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby. 

 


