
Załącznik  

do „Zasad nadzoru nad spółkami z wpływem 

Gminy Miejskiej Kraków”, stanowiących 

załącznik do zarządzenia nr      /2020 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia       

      2020 r. 

 

 

FORMULARZ 

– dla kandydata na stanowisko członka rady nadzorczej –  

CZĘŚĆ I. DANE OSOBOWE 

Dane identyfikacyjne 

    
Imię (1)  Imię (2)  

  
Nazwisko  

                       
Data urodzenia   -   -     PESEL            

Adres zamieszkania 

         
Kod pocztowy   -    Miejscowość  

          
Ulica/Aleja/Plac itd.  Nr domu    Nr lokalu    

  
Gmina  

  
Województwo  

Adres do korespondencji (jeżeli jest różny od adresu zamieszkania) 

         
Kod pocztowy   -    Miejscowość  

          
Ulica/Aleja/Plac itd.  Nr domu    Nr lokalu    

  
Gmina  

  
Województwo  

Dane kontaktowe  

              

Numer telefonu + 4 8         

  

Adres e-mail 

Wyrażam zgodę na przesyłanie  przez Gminę Miejską Kraków i – w przypadku powołania – przez Spółkę wszelkiej 
korespondencji na adres e-mail podany powyżej.  

Dane podatkowe i ubezpieczeniowe  

(pola nieobowiązkowe, w przypadku wypełnienia po wyborze zostaną przekazane Spółce w celach rejestracyjnych)  

             
NIP           Urząd Skarbowy   

      
Oddział NFZ   Ustalone prawo do emerytury czy renty (jeśli tak zaznaczyć „x”)    

Data Miejscowość  Podpis 
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CZĘŚĆ II. WYMOGI (NIE DOTYCZY KANDYDATA WYBRANEGO PRZEZ ZAŁOGĘ)  

Wykształcenie wyższe  

       
Tytuł zawodowy   Rok nadania     

  
Uczelnia  

Staż pracy  (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowan ia, spółdzielczej umowy o pracę  lub świadczenia 
usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek)  

    
Staż pracy ogółem lat     

Historia zatrudnienia (co najmniej 5-letni staż pracy) 

 Od Do  
Nazwa zakładu pracy  rr mm dd rr mm dd Podstawa zatrudnienia 

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

Uprawnienia (zaznaczyć „X” jeśli posiada) 

X Stopień naukowy doktora nauk  Rok uzyskania Uczelnia 

    
 ekonomicznych       

    
 prawnych      

    
 technicznych      

X Tytuł zawodowy  Rok uzyskania   X Tytuł zawodowy  Rok uzyskania  

      
 radcy prawnego        doradcy podatkowego     

       
 adwokata       doradcy inwestycyjnego     

       
 biegłego rewidenta        doradcy restrukturyzacyjnego     

X Studia podyplomowe Rok uzyskania Uczelnia 

 Master of Business 
Administration  

  

      

X Certyfikat Rok uzyskania   X Certyfikat Rok uzyskania  

 Chartered Financial Analyst 
(CFA) 

  Certified International 
Investment Analyst (CIIA) 

 

           

 Association of Chartered 
Certified Accountants (ACCA) 

   Certified in Financial Forensics 
(CFF) 

 

           

X Egzamin Rok uzyskania  

 przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i 
Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 
ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji  

 

  

    

 przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 
ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji  

 

     

 dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez 
Prezesa Rady Ministrów  

 

     

 dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez 
ministra właściwego do spraw  aktywów państwowych  

 

     

Data Miejscowość  Podpis 
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CZĘŚĆ III. ZGODY I OŚWIADCZENIA 

Ja niżej podpisany  

wyrażam zgodę  na pełnienie funkcji członka  Rady Nadzorczej Spółki: 

 

(firma Spółki) 

oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII -XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 
587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz nie mają do mnie 
zastosowania ograniczenia i zakazy wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:  

a) art. 214 / art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,  
b) art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym  w zw. z art. 10a 

ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalne  / art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 
zasadach zarządzania mieniem państwowym, w związku z art. 10b ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej, 

c) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne, 

d)  art. 10c ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
d) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  
e) art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  
f) art. 25b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym , 
g) art. 27b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa , 
h) art. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, 

 
oświadczam, że znane mi są obowiązki dotyczące członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem jednostek 
samorządu terytorialnego wynikające z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,  
 

Data Miejscowość  Podpis 
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CZĘŚĆ IV. ZOBOWIĄZANIE (NIE DOTYCZY KANDYDATA WYBRANEGO PRZEZ ZAŁOGĘ)  

Ja niżej podpisany  

wskazany przez Gminę Miejska Kraków (podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Spółce) kandydat 
na członka Rady Nadzorczej w Spółce: 

 

(firma Spółki) 

X zobowiązuje się do:  

 
 (dotyczy Spółek z decydującym wpływem Gminy  Miejskiej Kraków): 

1. niezwłocznego złożenia w Spółce rezygnacji i pisemnego powiadomienia o tym fakcie Prezydenta Miasta Krakowa w 
przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do pełnienia funkcji członka Rady  Nadzorczej, 

2. udzielania na wniosek Gminy Miejskiej Kraków  informacji dotyczącej jego działalności w Radzie Nadzorczej w roku 
obrotowym, w szczególności o powody nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej, uzasadnienie przyczyny 
głosowania odmiennego od większości członków lub wstrzymania się od głosowan ia nad poszczególnymi uchwałami,  

3. udzielania na wniosek Gminy Miejskiej Kraków opinii w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację lub sprawy 
stanowiące przedmiot obrad Zgromadzenia  – w Spółkach, w których członkowie rady nadzorczej mogą samodzielnie 
wykonywać prawo nadzoru . 

 
 (dotyczy Spółek innych niż Spółki z decydującym wpływem Gminy Miejskiej Kraków): 

1. niezwłocznego złożenia w Spółce rezygnacji i pisemnego powiadomienia o tym fakcie Prezydenta Miasta Krakowa w 
przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do pełnienia funkcji członka Rady  Nadzorczej, 

2. niezwłocznego informowania Gminy Miejskiej Kraków o: 
a) zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności Spółki stwierdzonych w wyniku sprawowanego przez nich 

nadzoru lub w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez organy Spółki mogą być niekorzystne dla 
Spółki lub Gminy  Miejskiej Kraków, 

b) pojawiających się istotnych problemach w działalności Spółki, w tym poważnych zmianach w sytuacji finansowej, 
kadrowej, problemach społecznych oraz zdarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność,  

c) wszelkich zmianach danych kontaktowych oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających 
wypełnianie obowiązków członka Rady Nadzorczej, 

3. inicjowania prac Rady Nadzorczej w zakresie kontroli konkretnych obszarów działalności Spółki wskazanych przez 
Gminę Miejską Kraków, 

4. udzielania na wniosek Gminy Miejskiej Kraków  informacji dotyczącej jego działalności w Radzie Nadzorczej w roku 
obrotowym, w szczególności o powody nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej, uzasadnienie przyczyny 
głosowania odmiennego od większości członków lub  wstrzymania się od głosowania nad poszczególnymi uchwałami,  

5. udzielania na wniosek Gminy Miejskiej Kraków opinii w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację lub sprawy 
stanowiące przedmiot obrad Zgromadzenia  – w Spółkach, w których członkowie rady nadzorczej mogą samodzielnie 
wykonywać prawo nadzoru, 

6. składania sprawozdania ze swojej działalności w Radzie Nadzorczej Spółki zgodnie z dobrymi praktykami wydanymi 
przez Prezydenta Miasta Krakowa. 

Data Miejscowość  Podpis 
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CZĘŚĆ V. OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW KSZTAŁTOWANIA W SPÓŁCE WYNAGRODZEŃ 
CZŁONKÓW ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO  

Ja niżej podpisany  

    
Imię (1)  Imię (2)  

  
Nazwisko  

                       
Data urodzenia   -   -     PESEL            

zamieszkały: 

         
Kod pocztowy   -    Miejscowość  

          
Ulica/Aleja/Plac itd.  Nr domu    Nr lokalu    

  
Gmina  

  
Województwo  

wskazany przez Gminę Miejska Kraków (podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Spółce) kandydat 
na członka Rady Nadzorczej w Spółce: 

 

(firma Spółki) 

oświadczam, że przyjmuję obowiązek kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami  

Data Miejscowość  Podpis 
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CZĘŚĆ VI. INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1) (dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane 
Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszys tkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji uprawnień właścicielskich i uprawnień statutowych 
spółek prawa handlowego i fundacji.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym celu.  

Data Miejscowość  Podpis 

       
            

Informujemy, że:  

1. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.  

2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, 
a następnie będą przechowywane przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum  Narodowego 
w Krakowie.  

4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w wyborze członka Rady Nadzorczej.  

7. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tzn. dane będą przetwarzane na 
podstawie Pani/Pana zgody.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: 
iod@um.krakow.pl.   

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.  

Data Miejscowość  Podpis 

       
            

 

CZĘŚĆ VII. ZAŁĄCZNIKI  

L.p. Załącznik 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 


