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...................................................................... 
                       (miejscowość, data) 
 
 
.................................................................................... 
(imię i nazwisko) 
 
 
 
 

 
Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE: 

  
 
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie byłam/byłem  

skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów  

XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek 

handlowych, 

 

Oświadczam, że prowadzę/nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej 

ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczę w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek jej organu. 

 

Oświadczam, że  posiadam/nie posiadam z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów w Spółce rzeczywistych i istotnych powiązań natury ekonomicznej, 

rodzinnej lub innej.  

 

Oświadczam, że spełniam/nie spełniam kryterium niezależności, o których mowa w art. 129 

ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. z .2017 poz. 1089 z późn. zm.), tj: 

1. nie należę/należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie 

należałem/należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie 

jestem/jestem ani nie byłem/byłem członkiem Zarządu Spółki  lub jednostki z nią 

powiązanej; 

2. nie jestem/jestem ani nie byłem/byłem  w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania 

pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej; 

3. nie sprawuję kontroli/sprawuję kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i nie reprezentuję osób lub 

podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;  

4. nie otrzymuję/otrzymuję i nie otrzymałem/otrzymywałem dodatkowego 

wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z 

wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek Rady Nadzorczej Spółki; 

5. nie utrzymuję/utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie 

utrzymywałem/utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych z Spółką lub 

jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, 

akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub 

kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym 
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członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie 

stosunki; 

6. nie jestem/jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem/byłem:  

a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem 

obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie 

sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub 

jednostki z nią powiązanej lub  

b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego 

obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie 

sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub  

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w 

tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub 

poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania 

finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią 

powiązanej, lub  

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub 

poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;   

7. nie jestem/jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w 

której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest 

członek zarządu Spółki; 

8. nie jestem/byłem członkiem rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat;  

9. nie jestem/jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym 

lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka 

Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8; 

10. nie pozostaję/pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem 

zarządu Spółki  lub osobą, o której mowa w pkt 1-8; 
 

 

 

Oświadczam, że posiadam/nie posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości 

lub badania sprawozdań finansowych, którą nabyłem/am*………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Oświadczam, że posiadam/nie posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której 

działa Spółka,  którą nabyłem/am*.............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Oświadczam, że nie jestem wpisany(a) do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
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Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Spółki 

Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  z siedzibą w Starachowicach. 

       

 

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

                         (podpis kandydata) 

 
*proszę podać sposób nabycia umiejętności 
 
 
Klauzula zgody 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb kandydowania na Członka Rady 
Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781. 

        

Krótkie CV – zawierające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska 

wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, wskazanie innej działalności wykonywanej poza 

przedsiębiorstwem emitenta z oceną czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w 

przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba uczestniczy w konkurencyjnej 

jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, kapitałowej lub uczestniczy w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek jej organu. 

 
 
 


