FORMULARZ OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO ZARZĄDU
(Załącznik nr 2a
Do Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego do Zarządu Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM”
S.A. w Bydgoszczy)

……………………………….., dnia ………………….. r.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
Ja, niżej podpisany …………………………., PESEL: ………………………., niniejszym wyrażam zgodę na
kandydowanie na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) i oświadczam że:
1. posiadam obywatelstwo polskie,
2. posiadam wykształcenie wyższe/ wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
3. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej
umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych albo wynikające
z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w spółkach 5 lat
doświadczenia, jako urzędujący członek organu zarządzającego, wspólnik spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurent,
5. nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
6. korzystam z pełni praw publicznych,
7. posiadam pełną zdolności do czynności prawnych,
8. posiadam dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne”, a w przypadku
braku ww. dostępu zobowiązać się do wypełnienia, w terminie 21 dni od powołania, Ankiety
bezpieczeństwa osobowego,
9. zobowiązuję się - o ile to konieczne, w przypadku powołania do Zarządu Spółki - do rozpoczęcia
w terminie 21 dni, a następnie ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia w instytucji
upoważnionej do prowadzenia szkolenia, potwierdzającego posiadanie przygotowania
zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
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 i 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 Spółki;
14. nie wykonuję aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec
działalności Spółki,
15. nie zostałem/łam skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591
Kodeksu spółek handlowych.
16. nie zostałem/łam skazany przez Sąd I Instancji za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591
Kodeksu spółek handlowych.
17. przeciwko mnie nie toczyło się i nie toczy postepowanie za przestępstwa określone
w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w
art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
18. nie pracowałem/em wcześniej w Inspektoracie Uzbrojenia lub w innej instytucji publicznej, na
stanowisku, na którym miałam/em wpływ na umowy zawierane ze Spółką w zakresie jej
zasadniczej działalności (tj. produkcji specjalnej), w dowolnym czasie w okresie ostatnich 3 lat
przed terminem składania zgłoszeń kandydatów.
Jednocześnie oświadczam, że aktualnie pełnię funkcję w organach niżej wymienionych spółek
i podmiotów, prowadzę działalność gospodarczą lub wykonuję pracę dla:

Nazwa i siedziba
spółki lub innego podmiotu

Funkcja

Data
rozpoczęcia
pełnienia
funkcji (rok,
miesiąc)

Udział (%) Skarbu
Państwa/
państwowej osoby
prawnej/ spółki z
udziałem Skarbu
Państwa/ jednostki
samorządu
terytorialnego/ spółki
z udziałem jednostek
samorządu
terytorialnego

Informacja o ewentualnym wystąpieniu sytuacji nieotrzymania absolutorium z wykonania obowiązków
członka organu spółki lub innego podmiotu
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….........
........................................................................................................................................................

W załączeniu składam następujące dokumenty:
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….........
........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….........
........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….........
........................................................................................................................................................
Oświadczam, że podane w niniejszym Oświadczeniu informacje są zgodne z prawdą i nie zatajają
prawdy.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, zgodnie
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
...............................................................
(podpis)

