
ZGŁOSZENIE i OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a:

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

2. Adres korespondencyjny.......................................................................................................

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

3. Numer telefonu.....................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydata na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  niniejszym

zgłaszam  swoją  kandydaturę  na  członka  Rady  Nadzorczej  Przedsiębiorstwa  Komunikacji

Samochodowej  w  Staszowie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością oraz  oświadczam,  że

spełniam wymagania określone  w ogłoszeniu.

Przedstawiam informację potwierdzające powyższe oświadczenie:

1. posiadam : (podkreślić prawidłowe)

a) wykształcenie wyższe; 

b)  wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie

przepisów odrębnych ;

2. posiadam staż pracy ……..,  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. spełniam  jeden z poniższych wymogów: (podkreślić prawidłowe)

a) posiadam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,

b)  posiadam  tytuł  zawodowy  radcy  prawnego,  adwokata,  biegłego  rewidenta,  doradcy

podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,

c) ukończyłam/em studia Master of Business Administration (MBA),

d) posiadam certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),

e) posiadam certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),

f) posiadam certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),

g) posiadam certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),

h)  posiadam  potwierdzenie  złożenia  egzaminu  przed  komisją  powołaną  przez  Ministra

Przekształceń  Własnościowych,  Ministra  Przemysłu  i  Handlu,  Ministra  Skarbu  Państwa  lub

Komisją  Selekcyjną  powołaną  na  podstawie art.  15.  ust.  2  ustawy z  dnia  30  kwietnia  1993 r.

o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),



i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do

spraw  Skarbu  Państwa  na  podstawie  art.  12  ust.  2  ustawy z  dnia  30  sierpnia  1996  r.  o

komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),

j)  złożyła  egzamin  dla  kandydatów  na  członków  organów  nadzorczych  przed  komisją

egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

4. spełniam  poniższe wymogi: 

1.  nie  pozostaje  w stosunku pracy ze spółką  ani  nie  świadczę pracy lub usług na jej  rzecz na

podstawie innego stosunku prawnego;

2.  nie posiadam akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku

regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

3. nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 2, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub

usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

4. nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu

nadzorczego  albo  mogłyby  wywołać  podejrzenie  o  stronniczość  lub  interesowność  lub  rodzić

konflikt interesów wobec działalności spółki;

5.  spełniam inne niż  wymienione  powyżej  wymogi  dla  członka organu nadzorczego,  określone

w odrębnych przepisach.

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

         Miejsce i data złożenia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na:

1. wykorzystanie udostępnionego przeze mnie w formie elektronicznej mojego wizerunku do celów

rekrutacji w myśl art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2018 poz.

1025 ze zm).

2. opublikowanie moich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko  (zgodnie z art 23 i 24

k.c)  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Staszów  w przypadku wskazania

mnie przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na członka Rady Nadzorczej.

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

   miejsce, data i podpis osoby składającej oświadczenie


