
Zał.  nr 1 do ogłoszenia o naborze na stanowisko Wiceprezesa/Członka Zarządu Pomorskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A.  

KWESTIONARIUSZ 

KANDYDATA NA WICEPREZESA/CZŁONKA ZARZĄDU 

Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku 

 

Ja, niżej podpisana(y): 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………..............................................…………........ 

2.   PESEL ………………………………………………...……………………………………………………….. 

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

4. Nr telefonu / e-mail  ………………………………..……………/…………………………………………..…, 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Wiceprezesa/Członka 

Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej: Spółka) z dnia 16.09.2021 r., 

niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko Wiceprezesa/Członka Zarządu ww. Spółki, oraz 

oświadczam, iż spełniam wymagania zawarte we wspomnianym ogłoszeniu. 

 

Poniżej przedstawiam oświadczenia oraz inne informacje niezbędne do oceny mojej kandydatury na w/w 

stanowisko:  

 

1) Posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej 

Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych (opis: jakie, kiedy ukończone studia): 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

2) 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 (krótki opis przebiegu pracy zawodowej – 3, 4 

zdania wraz z informacją o ukończonych szkoleniach zawodowych): 



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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

3) Posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo 

wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (informacja w układzie: nazwa 

podmiotu, stanowisko/funkcja, okres): 

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

4) Posiadam praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa 

handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz Samorządu 

Terytorialnego, a także zasad ładu korporacyjnego (opisać w jakich okolicznościach i w jakim okresie 

zdobyta, np. praktyka zawodowa, kursy, inne) 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

5) Oświadczam, że nie pełniłam(em) / pełniłam(em)* następujące funkcje w organach innych podmiotów 

(informacja w układzie: nazwa spółki, organ spółki, okres, absolutorium-TAK/NIE): 

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



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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………., 

6) Oświadczam, że nie są / są* prowadzone przeciwko mnie postępowania karne i postępowania w sprawach 

o przestępstwa skarbowe (jeśli tak przedstawić krótki opis): 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

7) Oświadczam, że nie zostały / zostały* nałożone na mnie lub inne podmioty sankcje administracyjne w 

związku z zakresem mojej odpowiedzialności (jeśli tak przedstawić krótki opis): 

.................................................................................................................................................................................., 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

8) Oświadczam, że nie zostałam(em) / zostałam(em)* skazana(y) prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach Kodeksu karnego lub Kodeksu spółek handlowych (jeśli tak przedstawić krótki opis): 

................................................................................................................................................................................., 

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

 

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

 (miejscowość i data) (podpis składającego oświadczenie) 

(*) – niepotrzebne skreślić 



Ponadto oświadczam, że: 

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych; 

2) nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach 

handlowych; 

3) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika i nie jestem zatrudniona(y) 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, 

4) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz 

uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

5) nie jestem zatrudniona(y) przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczę pracy na 

podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

6) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej 

spółki z grupy kapitałowej, 

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

8) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłam(em) żadnej szkody stwierdzonej      

prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego. 

 

 

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

 (miejscowość i data) (podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

Świadoma(y) 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.  

 

 

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

 (miejscowość i data) (podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 



Wyrażam zgodę na: 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą 

w Słupsku, zawartych w dokumentach przekazanych w procesie postępowania kwalifikacyjnego, w tym w liście 

motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia procesu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 

Wiceprezesa/Członka Zarządu, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, 

że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest niniejsza zgoda; 

2. przetwarzanie będzie odbywać się w celu wskazanym powyżej; 

3. Administrator będzie przetwarzał moje dane przez okres niezbędny dla realizacji procesu  postępowania 

kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa/Członka Zarządu, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania 

przeze mnie niniejszej zgody; 

4. przysługują mi: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw; 

5. przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody; 

6. przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem; w celu skorzystania z powyższych praw 

należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w PARR S.A.  

na adres ………………... 

7. wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji procesu postępowania 

kwalifikacyjnego. 

 

 

 

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

 (miejscowość i data) (podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 


