Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na Członka Zarządu Spółki Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin Sp. z o. o.

OŚWIADCZENIE
KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU
SPÓŁKI MAZOWIECKI PORT LOTNICZY
WARSZAWA-MODLIN SP. Z O. O.
Ja, niżej podpisany _______________________________________ (Pesel ______________ ), w związku i na potrzeby udziału
w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu Spółki pod firmą Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. zwanej
dalej Spółką, oświadczam, że:
1.

wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Zarządu Spółki i pełnienie funkcji Członka Zarządu,

2.

akceptuję zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego obowiązujące w Spółce,

3.

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

4.

nie zostałem skazany 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,

5.

nie zachodzą w stosunku do mojej osoby żadne inne okoliczności mogące stanowić przeszkodę dla pełnienia przeze mnie
funkcji członka zarządu spółki prawa handlowego, a w szczególności określone w przepisach art. 4 i 7 w zw. z art. 1 i 2 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

6.

spełniam wymogi przewidziane ogłoszeniem o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki, w tym
wymogi dla kandydatów na członków organów zarządzających w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym, a w szczególności:
a)

posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
na podstawie przepisów odrębnych,

b)

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,

c)

posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające
z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)

nie pełnię funkcji społecznego współpracownika i nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselskosenatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę takiej pracy na
podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

e)

nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego
do zaciągania zobowiązań,

f)

nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę takiej pracy na podstawie
umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

g)

nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej działającej w Spółce lub zakładowej organizacji
związkowej działającej w spółce z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

h)

moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki,

7.

zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań na ewentualne żądanie Spółki, w tym
jej Rady Nadzorczej,

8.

oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję „Klauzulę informacyjną dla członków organów korporacyjnych spółki Mazowiecki
Port Lotniczy Warszawa-Modlin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - rekrutacja” stanowiącą załącznik nr 1 do
1

ogłoszenia, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin Sp. z o. o. do celów związanych z wyborem, powołaniem i pełnieniem funkcji członka Zarządu Spółki,
9.

oświadczam, że aktualnie pełnię funkcję w następujących organach innych podmiotów: 1

_______, dnia _______ 2021 r.

1

________________________________
(czytelny podpis kandydata)

W razie niepełnienia funkcji w organach podmiotów innych niż Spółka, należy wpisać „nie dotyczy”.
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