Załącznik Nr 1 do Zasad
nadzoru właścicielskiego nad
jednoosobowymi spółkami
Miasta Słupska
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że :

1) spełniam wymogi / nie spełniam wymogów* dla kandydata na członka organu nadzorczego,
określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym:
- posiadam /nie posiadam* wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą
uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
oraz
- posiadam / nie 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
Lp.
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a także spełniam przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiadam / nie posiadam* stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub
technicznych,
b) posiadam/ nie posiadam* tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta,
doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończyłem (-am) / nie ukończyłem(-am)* studia Master of Business Administration (MBA),
d) posiadam / nie posiadam* certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
e) posiadam / nie posiadam* certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
f) posiadam/ nie posiadam *certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
g) posiadam/ nie posiadam* certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
h) posiadam/ nie 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. zm²) ³,
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i) posiadam / nie posiadam *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 ⁴ (Dz.U. z 2017 r. poz. 1055 oraz z 2018 r. poz. 702),
j) złożyłem (-am) / nie złożyłem (-am)* egzamin dla kandydatów na członków organów
nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

2) pozostaję / nie pozostaję * w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz
na podstawie innego stosunku prawnego;

3) posiadam / 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;

4) pozostaję / nie pozostaję * ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczę
pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

5) wykonuję / nie wykonuję * zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka
organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub
rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;

6) jestem / nie jestem * członkiem rady nadzorczej w spółce (spółkach), w której udział jednostek
samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego;

7) jestem / nie jestem* radnym, małżonkiem radnego, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierownika jednostki organizacyjnej gmin oraz osób zarządzających i członka organów
zarządzających gminnymi osobami prawnymi(art. 24f ust. 2 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie
gminnym);
8) zostałem (-am) / nie zostałem (-am) * skazany (-a) prawomocnym wyrokiem sadu za
przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH;

9) wyrządziłem (-am) / nie wyrządziłem (-am) * przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu
szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;

10) w dniu ……….……………. złożyłem(-am) Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenie lustracyjne /
informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego * zgodnie z art. 7 ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów **;

11) występują / nie występują * inne okoliczności faktyczne lub prawne uniemożliwiające pełnienie
funkcji w organie nadzorczym;

12) zapoznałem/-am się z obowiozującymi „Zasadami nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi
spółkami Miasta Słupska”;

13) wyrażam / nie wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład rady nadzorczej oraz na objęcie
i pełnienie funkcji zzłonka rady nadzorczej spółki.

Słupsk, dnia...................................................
( podpis )
* - niepotrzebne skreślić
** - dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
2

