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................................................... 
(imię i nazwisko) 
 
................................................... 
(miejsce zamieszkania) 
 
................................................... 
(nr telefonu kontaktowego) 
 
................................................... 
(adres e-mail) 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
W związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 

Spółki PTS „Betrans” sp. z o.o. z siedzibą w Kalisku (dalej: „Spółka”) oświadczam, że:  

1) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą 

uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;  

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 pełnię funkcji społecznego współpracownika i nie jestem zatrudniona/y w biurze 

poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu 

Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy w wyżej opisanym 

charakterze na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; 

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

zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; 

6) nie jestem zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie 

świadczę pracy na jej rzecz na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy  

o podobnym charakterze; 

7) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej ani w zakładowej 

organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; 

8) moja aktywność społeczna i zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec 

działalności Spółki; 

9) spełniam wymogi  i nie mają do mnie zastosowania zakazy określone w art. 18 ustawy 

z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2019r., poz. 505  

z późn. zm.), w szczególności posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
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nie jestem oskarżoną/ym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie 

przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 

590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych, jak i nie zostałam/em skazana/y 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;  

10) nie mają do mnie zastosowania zakazy sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki 

wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t .j. Dz. U. z 2017r., poz. 1393 

ze zm.); 

11) nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach 

spółek prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 9 maja 1996 roku  

o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1799 z późn. zm.); 

12) w przypadku powołania w skład zarządu i konieczności uzyskania poświadczenia 

bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli nie 

niższej niż najwyższe uprawnienia jakie może uzyskać Spółka, w rozumieniu ustawy  

z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych, poddam się natychmiast 

procedurze sprawdzającej. 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                                              (czytelny podpis kandydata) 

 
 


