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…………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

…………………………………………… 

(ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

…………………………………………… 

(kod pocztowy, miejscowość) 

 

…………………………………………… 

Nr telefonu       /       adres e-mail 

 

 

OŚWIADCZENIE 

kandydata na Członka Zarządu Spółki JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. 

w Jastrzębiu-Zdroju 

 

 

Ja niżej podpisany / podpisana*, będąc świadomym / świadoma* istotności poniższych 

oświadczeń, dla prawidłowości przebiegu postępowania kwalifikacyjnego 

prowadzonego w JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 

(zwanej dalej: Spółką), a tym samym odpowiedzialności prawnej za treść składanych 

oświadczeń, niniejszym oświadczam, że: 

 

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych; 

3) zostałem / nie zostałem* skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione 

w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 

z 2020 r., poz. 1526; zwanej dalej: KSH); 

4) byłem / nie byłem* karany za popełnienie przestępstwa umyślnego; 

5) toczy / nie toczy* się przeciwko mnie postępowanie karne lub karno-skarbowe, 

w szczególności zaś postępowanie dotyczącego popełnienia któregoś spośród 

przestępstw wymienionych w art. 18 § 2 KSH, które w przypadku skazania skutkowałoby 

powstaniem zakazu zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach 

handlowych; 

6) pozbawiono / nie pozbawiono* mnie prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej lub pełnienia funkcji członka rady 

nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, 

przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia; 

7) posiadam / nie posiadam* wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za 

granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów prawa; 

8) 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; 
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9) posiadam / nie posiadam* co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach 

kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek; 

10) spełniam / nie spełniam* inne niż wymienione w pkt. 7 – 9 wymogi określone 

w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów 

zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; 

11) spełniam / nie spełniam* przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

a) pełnię funkcję społecznego współpracownika albo jestem zatrudniony / 

zatrudniona* w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze 

posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczę 

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

b) wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną 

na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

c) jestem zatrudniony / zatrudniona* przez partię polityczną na podstawie umowy 

o pracę lub świadczę pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy 

o podobnym charakterze, 

d) pełnię funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej Spółki lub 

zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki 

Węglowej S.A., 

e) moja aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec 

działalności Spółki; jestem / nie jestem* osobą wymienioną w art. 1 i 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2399); 

12) pełnię funkcję / nie pełnię funkcji * w organach innej spółki handlowej, stowarzyszeniu lub 

fundacji [w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie podmiotów, których 

dotyczy to oświadczenie:  ….…………………………………………..….……………………… 

….…………………………………………..….…………………………………………..….……] 

* - niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

Data złożenia oświadczenia: 

 

 

________________ 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

 

________________________ 

 

 


