
 1 

OŚWIADCZENIA 
 

KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU KGHM POLSKA MIEDŹ S.A . 
 

 

 

Ja, niżej podpisany: 

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

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

2.   PESEL ………………………………………………...…………………………………………………………….. 

3.   Adres korespondencyjny...…………………….…………………………………………………………………… 

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

4. Nr telefonu / e-mail ………………………………..……………/………………………………………………….., 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu KGHM 

Polska Miedź S.A., oświadczam że: 

1) posiadam wykształcenie wyższe, 

2) posiadam co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w branży,  

3) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu 

w spółkach handlowych, 

4) posiadam znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z 

udziałem Skarbu Państwa,  

5) posiadam znajomość języka angielskiego. 

 

 

 

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

            /miejsce i data złożenia oświadczenia/           /podpis składającego oświadczenie/  

 

Ponadto oświadczam, że: 

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych, 

3) nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-

XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz art. 585, art. 

587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, 

z późn. zm.); 

4) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2; 

5) nie jestem zatrudniona/y w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu 

Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; 

6) nie wchodzę w skład organów partii politycznych, reprezentujących partie polityczne na zewnątrz lub 

uprawnionych do zaciągania zobowiązań; 
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7) nie jestem zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę; 

8) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłam/łem żadnej szkody stwierdzonej      

prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego. 

 

 

 

 

 

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

                  /miejsce i data złożenia oświadczenia/           /podpis składającego oświadczenie/ 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne 

(art. 271 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w powyższych oświadczeniach są zgodne z prawdą.  

 

 

 

 

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

                  /miejsce i data złożenia oświadczenia/           /podpis składającego oświadczenie/ 

 

 

Wyrażam zgodę na: 

1) przetwarzanie powyższych danych przez KGHM Polska Miedź SA do celów postępowania kwalifikacyjnego, 

zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); 

2) opublikowanie moich danych osobowych obejmujących: imię nazwisko, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania 

w rozumieniu kodeksu cywilnego, jako kandydata w postępowaniu na wybór Członka Zarządu KGHM Polska 

Miedź S.A. 

 

 

 

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

                  /miejsce i data złożenia oświadczenia/           /popis składającego oświadczenie/ 
 


