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OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU 

SPÓŁKI MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O. 

 

Ja, niżej podpisany/a: 

1. Imię (imiona) i nazwisko ........................................................................................................ 

2. Adres zamieszkania .............................................................................................................. 

3. Adres korespondencyjny ....................................................................................................... 

4. Nr PESEL……………………………………………………………………………………………. 

5. Dokument tożsamości (rodzaj, seria, numer)……………………………………………………. 

6. Nr telefonu ………………………………………………………………………………………….. 

7. e-mail .................................................................................................................................... 

w związku z ogłoszeniem Rady Nadzorczej z dnia ................................... wyrażam zgodę 

na kandydowanie w postępowaniu kwalifikacyjnym na prezesa/ wiceprezesa/ członka1 

Zarządu spółki .................................................. i oświadczam, że: 

1) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane 

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; 

2) posiadam co najmniej pięcioletni 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 trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 

samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek; 

4) posiadam co najmniej pięcioletni staż w zarządzaniu personelem lub projektami; 

5) posiadam obywatelstwo polskie; 

6) korzystam z pełni praw publicznych; 

7) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

8) nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.) oraz art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 

z późn. zm) ani za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwa 

karnoskarbowego; 
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9) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach o czyny, o których 

mowa w pkt 8); 

10) nie orzeczono wobec mnie zakazu pełnienia funkcji w organach spółek; 

11) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem/am żadnej szkody 

stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu; 

12) pełnię/nie pełnię1 funkcji społecznego współpracownika; jestem/nie jestem1 zatrudniony/a 

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

Europejskiego na podstawie umowy o pracę; świadczę/nie świadczę1 pracy na podstawie 

umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; 

13) wchodzę/nie wchodzę1 w skład organu partii politycznej reprezentującego partię 

polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; 

14) jestem/nie jestem1 zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, 

świadczę/nie świadczę1 pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy 

o podobnym charakterze; 

15) pełnię/nie pełnię1 funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej 

organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; 

16) moja aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi/nie rodzi1 konfliktu interesów wobec 

działalności Spółki. W przypadku pełnienia funkcji społecznych należy podać pełnione 

funkcje i nazwy podmiotów: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

17) w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywałem/am czynności nadzoru lub zarządu w spółkach 

z większościowym udziałem Skarbu Państwa/jednostek samorządu terytorialnego albo 

wykonywałem/am wspomniane czynności i w ciągu ostatnich 3 lat uzyskałem/am 

absolutorium z ich wykonywania; 

18) nie jestem/jestem1 członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego 

ze Spółką;  

19) nie jestem/jestem1 członkiem rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zarządu spółki prawa 

handlowego, jej likwidatorem lub pełnomocnikiem wspólnika, o którym mowa w art. 11 

ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników (podać nazwę spółki oraz informację czy spółka ta prowadzi działalność 

konkurencyjną wobec Spółki oraz czy został/a Pan/Pani wskazany/a do tej spółki przez 

podmiot, o którym mowa w punkcie 21 lit. c poniżej, wraz z podaniem nazwy tego 

podmiotu):  

………...................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

20) jestem/nie jestem1 syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowym 

lub nadzorcą lub zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym; 
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21) w przypadku powołania na członka Zarządu/Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu 

Spółki na dzień objęcia funkcji nie będę:  

a) syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowym lub nadzorcą 

lub zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 

b) zatrudniony/a lub nie będę wykonywał/a innych zajęć w spółkach prawa handlowego, 

które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, 

c) członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem 

rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej oraz za wyjątkiem kontynuowania 

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce  

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………….

na które to stanowisko zostałem/am zgłoszony/a przez: Skarb Państwa, inne 

państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa,  jednostki 

samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek 

samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny2,  
 
d) członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą, 

e) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi 

osobami, a także zarządzać taką działalnością, ani nie będę przedstawicielem czy 

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności3, 

f) posiadać akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego stanowiących więcej niż 

10 % kapitału zakładowego tych spółek, 

g) pełnić funkcji społecznego współpracownika ani nie będę zatrudniony/a w biurze 

poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu 

Europejskiego na podstawie umowy o pracę, ani nie będę świadczyć pracy 

na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

h) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną 

na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,  

i) zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie będę 

świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym 

charakterze, 

                                                           
2
 Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1393, z późn. zm.) powyższe ograniczenie nie dotyczy osób, które zostały 
zgłoszone do objęcia tych stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki 
z udziałem Skarbu Państwa,, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu 
terytorialnego lub związek metropolitalny; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z 
udziałem podmiotów wskazujących te osoby. 
3 Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne powyższe ograniczenie nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji 

roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie 

umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach 

kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 i 2260). 
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j) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej 

organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej MTP sp. z o.o., 

k) prowadzić działalności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów 

wobec działalności Spółki; 

22) złożyłem/am oświadczenie lustracyjne na podstawie art. 7 w związku z art. 4 pkt 40 i art. 

8 pkt 38 ustawy 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 2019 r. poz. 430 j.t z późn. zm.) / złożyłem/am informację o uprzednim złożeniu 

oświadczenia lustracyjnego stosownie do art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych dokumentów / nie podlegam obowiązkowi złożenia 

w/w oświadczeń1. 

23) nie jestem wójtem ani radnym gminy Miasto Poznań; 

24) pełnię/nie pełnię1 funkcji publicznej. W przypadku pełnienia funkcji publicznej należy 

podać pełnioną funkcję: ………………………………………………………………………….; 

25) pełniłem/nie pełniłem1 w okresie ostatnich 12 miesięcy funkcje, o których mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 ze zm.)  

W okresie zajmowania stanowiska wymienionego w tej ustawie lub pełnienia funkcji 

..…………………………………………………………………………………………………..…: 

- wydawałem/nie wydawałem/am1 rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych dotyczących 

spółki MTP sp. z o.o. 

- wydawałem/nie wydawałem/am1decyzji administracyjnych dotyczących spółki MTP sp. 

z o.o. w sprawie ustalenia wymiaru podatków i opłat lokalnych na podstawie odrębnych 

przepisów, z wyłączeniem decyzji dotyczących ulg i zwolnień  

w tych podatkach lub opłatach;  

26) nie pozostaję w związku małżeńskim ani we wspólnym pożyciu z radnym Rady Miasta 

Poznania, Prezydentem Miasta Poznania, z-cą Prezydenta Miasta Poznania, 

Sekretarzem Miasta Poznania, Skarbnikiem Miasta Poznania, kierownikiem jednostki 

organizacyjnej gminy Miasto Poznań, osobą zarządzającą (osoba wchodząca w skład 

organu zarządzającego) gminną osobą prawną (gminy Miasto Poznań); 

27) zapoznałem się z treścią Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru 

członków Zarządu spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.; 

28) zapoznałem się z zasadami wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa 

i spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. 

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. 
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......................................................................  ................................................................ 

   (data i miejsce złożenia oświadczenia)          (podpis składającego oświadczenie) 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na członka Zarządu spółki 

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku 

z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym jest spółka Międzynarodowe Targi 

Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 

7770000488, kapitał zakładowy 42.310.200 zł (dalej: MTP). Z inspektorem ochrony 

danych osobowych wyznaczonym w MTP można kontaktować się za pośrednictwem 

adresu: iod@grupamtp.pl. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na MTP w związku z prowadzonym 

postępowaniem kwalifikacyjnym, zgodnie z art. 18 i art. 201 § 4 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505), art. 10a 

ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 712); art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 712) w zw. z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1302), art. 4 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1393), 

jak również § 22 aktu założycielskiego spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie 

sp. z o.o. i Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków 

Zarządu spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., przyjętego uchwałą 

nr 49/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Międzynarodowe Targi 

Poznańskie sp. z o.o. z dnia 28 grudnia 2017 r. (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego 

ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w postępowaniu 

kwalifikacyjnym; 

b) czynności podjęte na Pana/Pani żądanie w celu zawarcia umowy (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

mailto:iod@grupamtp.pl
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c) ewentualnie w przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy 

Panem/Panią jako kandydatem a MTP, co stanowi uzasadniony prawnie interes MTP 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

d) w przypadku Pana/Pani obecności na terenie MTP w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa MTP, personelu MTP np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, 

co stanowi uzasadniony prawnie interes MTP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

3. MTP może ujawnić Pana/Pani dane osobowe Miastu Poznań jako jedynemu wspólnikowi 

MTP, podmiotom świadczącym na rzecz MTP usługi prawne, doradcze oraz dostawcom 

usług lub produktów działającym w jej imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym 

dla MTP usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne, kurierskie i pocztowe. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres postepowania 

kwalifikacyjnego, a następnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności wymienionych w pkt. 2. 

5. W granicach określonych przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:  

a)   dostępu do treści swoich danych, 

b)   ich sprostowania, 

c)   ich usunięcia, 

d)   ograniczenia przetwarzania, 

e)   przenoszenia danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie     

  informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać  

  te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MTP przesłała je do  

  innego administratora. Jednakże MTP zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest  

  technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje  

  Panu/Pani tylko co do tych danych, które MTP przetwarza na podstawie umowy  

  z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody, 

f)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na realizacji  

  uzasadnionego prawnie interesu MTP. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć 

zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich 

żądań na adres e mail: iod@grupamtp.pl. 

7. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych 

przez MTP narusza przepisy RODO 

mailto:iod@grupamtp.pl

