
 
……………………….. 

Dane kandydata (imię, nazwisko i adres): 
……………………… 
PESEL ...................... 
Dane kontaktowe:  
tel. ………………… 
e-mail …………….. 
 
 
 

Oświadczenie Nr 1 
 
 
 

 Niniejszym oświadczam, że nie podlegam określonym w przepisach prawa 
ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, 
w tym nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu  
w spółkach handlowych. 
 



……………………….. 
Dane kandydata (imię, nazwisko i adres): 
……………………… 
PESEL ...................... 
Dane kontaktowe:  
tel. ………………… 
e-mail …………….. 
 

 

Oświadczenie Nr 2 

 
 

 Niniejszym oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych. 
 
 
 

  



……………………….. 
Dane kandydata (imię, nazwisko i adres): 
……………………… 
PESEL ...................... 
Dane kontaktowe:  
tel. ………………… 
e-mail …………….. 
 

 

Oświadczenie Nr 3  

 
 

 Niniejszym oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 
 
 



……………………….. 
Dane kandydata (imię, nazwisko i adres): 
……………………… 
PESEL ...................... 
Dane kontaktowe:  
tel. ………………… 
e-mail …………….. 
 

 

Oświadczenie Nr 4  

 
 

 Niniejszym oświadczam, że nie zostały wobec mnie wszczęte i nie toczą się 
przeciwko mnie  postępowania karne i karno-skarbowe. 
 
  



……………………….. 
Dane kandydata (imię, nazwisko i adres): 
……………………… 
PESEL ...................... 
Dane kontaktowe:  
tel. ………………… 
e-mail …………….. 
 

Oświadczenie Nr 5  

 
 

 Niniejszym oświadczam, że:  
 

1. nie pełnię funkcji społecznego współpracownika i nie jestem zatrudniony 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; 
 

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

 
3. nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy  

o pracę i nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy  
o podobnym charakterze; 

 
4. nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej 

organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; 
 

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

 
 
 

 
  



……………………….. 
Dane kandydata (imię, nazwisko i adres): 
……………………… 
PESEL ...................... 
Dane kontaktowe:  
tel. ………………… 
e-mail …………….. 
 
 

Oświadczenie Nr 6  

 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Grupa KOK sp. z o.o. moich danych 
osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 
Prezesa Zarządu spółki Grupa KOK sp. z o.o. (VI) nowej kadencji. 

 
 

 


