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Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 22/XI/2021 Rady Nadzorczej  

Stomil-Poznań S.A.  
z dnia 01.03.2021 roku 

FORMULARZ OŚWIADCZENIA 

 

 

……………………………….., dnia ………………….. r. 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

 

Ja, niżej podpisany …………………………., PESEL: ………………………., niniejszym wyrażam zgodę na 

kandydowanie na stanowisko Prezesa Zarządu w spółce pod firmą Stomil-Poznań S.A. z siedzibą w 

Poznaniu („Spółka”) i oświadczam że: 

1) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane 

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

2) 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; 

3) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych 

albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; 

4) nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego 

w spółkach handlowych; 

5) korzystam z pełni praw publicznych; 

6) posiadam pełną zdolności do czynności prawnych; 

7) 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; 

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

oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; 

9) 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; 

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

związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka; 

11) nie wykonuję aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec 

działalności Spółki; 

12) nie toczy się przeciwko mnie postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

13) nie zostałem/łam skazany/a prawomocnym ani nieprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
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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 

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

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

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

 

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.  

 

 

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

(podpis) 

 

 

 

 

 


