
Załącznik nr 1 do ogłoszenia  

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………..…………………….., PESEL: ………………………., 

niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie na stanowisko ………………………… spółki 

pod firmą „Uzdrowisko Rabka” S.A. z siedzibą w Rabce Zdroju („Spółka”) i oświadczam że: 

1) posiadam wykształcenie wyższe / wykształcenie wyższe uzyskane za granicą 

uznawane 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 zostałem/am* skazany/a* prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach Kodeksu karnego lub Kodeksu spółek handlowych, 

5) nie toczą się wobec mnie postępowania karne i postępowania lub karno-skarbowe, 

6) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom 

zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, 

7) korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności 

prawnych, 

8) posiadam wiedzę w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa 

Spółka, 

9) posiadam doświadczenie w zarządzaniu lub współzarządzaniu spółka kapitałową, 

10) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/a* 

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

Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na 

podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

11) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną 

na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; 

12) nie jestem zatrudniony/a* przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie 

świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym 

charakterze, 

13) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej 

organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka, 

14) nie wykonuję aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów 

wobec działalności Spółki, 

15) zapoznałem/am* się z treścią Administratora Danych Osobowych, 

 

 

 

………………………………   ……………………………………….. 

 (miejscowość i data)           (podpis składającego oświadczenie) 

 

 



 

W ramach prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 

…………………………………….  Spółki złożyłem/am* podmiotowi uprawnionemu do 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa oświadczenie lustracyjne / 

informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego* zgodnie z ustawą z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 

z lat 1944– 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186).1 

 

 

 

………………………………   ……………………………………….. 

 (miejscowość i data)           (podpis składającego oświadczenie) 

 

 

  

 

Świadomy/a* 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.  

 

 

 

………………………………   ……………………………………….. 

 (miejscowość i data)           (podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Oświadczenie dotyczy jedynie kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.  

- jeśli nie dotyczy nie wypełniać.  

(*) - niewłaściwe skreślić. 


