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ZGŁOSZENIE I OŚWIADCZENIA 

KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  

Ja, niżej podpisany:  

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………..………………….…………..  

2. PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

3. Adres korespondencyjny...…………………….……………………………………………………………….....................  

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

4. Nr telefonu / e-mail ………………………………..…/…………………………………………………………………………....  

w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki „Pożyczki 

Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z dnia 10 grudnia 2015 r. r. niniejszym oświadczam, iż spełniam 

wymagania zawarte we wspomnianym ogłoszeniu i zgłaszam swoją kandydaturę na członka rady 

nadzorczej  

W załączeniu przedstawiam kserokopie następujących dokumentów, potwierdzających warunki 

udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym: wykształcenie, złożony egzamin o którym mowa w art. 

12 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (bądź poświadczających możliwość skorzystania ze 

zwolnienia ze złożenia tego egzaminu), staż zawodowy i doświadczenie zawodowe: 1) 

1. ………………………….  

2. ………………………….  

3. ………………………….  

4. ………………………….  

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

/miejsce i data złożenia oświadczenia/ /podpis składającego oświadczenie/ 2  

Ponadto oświadczam, że:  

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;  

2) nie zostałam/em skazana/y 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 przepisach karnych Tytułu V 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 żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa 

w pkt 2  

 

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

/miejsce i data złożenia oświadczenia/ /podpis składającego oświadczenie/  

                                                           
1
 Kandydat wpisuje w dowolnej ilości załączniki potwierdzające warunki udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym   
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Dodatkowo oświadczam, że:  

1) nie pozostaję ze Spółką w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze;  

2) nie dotyczą mnie ograniczenia wymienione w art. 13 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,  

3) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk 

członka rady nadzorczej w spółkach handlowych, 

4) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej innej spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego 

5) jestem urodzony przed 1 sierpnia 1972 r., w związku z powyższym jestem zobowiązany są do 

złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944– 1990 

oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późniejszymi zmianami) albo 

informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy. 

 

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

/miejsce i data złożenia oświadczenia/ /podpis składającego oświadczenie/  

Świadoma/y 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.  

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

/miejsce i data złożenia oświadczenia/ /podpis składającego oświadczenie/  

 

Wyrażam zgodę na:  

1) przetwarzanie powyższych danych przez Spółkę „Pożyczki Zachodniopomorskie” do celów 

postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych;  

2) opublikowanie moich danych osobowych obejmujących: imię nazwisko oraz miejsce zamieszkania 

w rozumieniu kodeksu cywilnego, na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynu Informacji Publicznej.  

 

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

/miejsce i data złożenia oświadczenia/ /podpis składającego oświadczenie/ 


