
Załącznik nr 2  

do Uchwały nr 10/2021 Rady Nadzorczej  

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki   

PIB Rudawa Sp.  z o.o.   

z dnia 09 sierpnia 2021 roku 

 

                 …………… (miejscowość), ……………… 2021r. 

 

 …………………………………….. 
          Imię i nazwisko kandydata  

PESEL ……………………………  

……………………………………..  
                  Adres zamieszkania  

  

OŚWIADCZENIE 

do postępowania kwalifikacyjnego na wybór Prezesa Zarządu 
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa Sp. z o.o. 

 

1. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.  
2. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  
3. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że 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.  

4. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy na 
stanowisku kierowniczym lub samodzielnym albo wynikającym z prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek.  

5. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu 
za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 
585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.  

6. Wobec mojej osoby nie toczy się postępowanie karne, karne skarbowe, w tym postępowanie 
przygotowawcze w fazie ad persona. 

7. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:  
a) pełnię/nie pełnię* funkcji społecznego współpracownika; 
b) jestem/nie jestem* zatrudniony/a 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;  

c) wchodzę/nie wchodzę* w skład organu partii politycznej reprezentującego partię 
polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;  



d) jestem/nie jestem zatrudniony/a* przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub 
nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym 
charakterze;  

e) pełnię/nie pełnię* funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej 
organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;  

f) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności 
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o.o.  

8. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że o wyrażam zgodę na kandydowanie na Prezesa Zarządu 
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o.o. z siedzibą w Rudawie, ul. 
Ks. Kard. Albina Dunajewskiego 91, 32-064 Rudawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
w Sądzie Rejonowym w pod numerem KRS: 0000114850, identyfikująca się numerem NIP 
5130008362 oraz REGON 356525770.  

 

 

………………..……………………………   

                                  czytelny podpis i data        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


