
Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na stanowisko 
Prezesa Zarządu Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu 
Lubelskim 

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

( imię i nazwisko)       (miejscowość)  (data) 
 
 

................................................................................................................. 
 ((ul., nr domu, nr mieszkania) 
 
 
................................................................................................................ 
 (kod pocztowy) 
 
 
................................................................................................................ 
 (nr telefonu) 
 
 
............................................................................................................... 
 (PESEL) 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA 

ZARZĄDU SPÓŁKI 

 

 

 
Niniejszym oświadczam, że: 

1.   posiadam wykształcenie wyższe, 

2.   posiadam pięcioletni staż pracy na jednym z poniżej wskazanych stanowisk związanych z: 

a) działalnością gospodarczą, 

b) finansami, 

c) prawem gospodarczym, 

d) zarządzaniem, 

e) nadzorem właścicielskim lub posiadam doświadczenie branżowe związane z działalnością Spółki, 

3. korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełna zdolność do czynności prawnych, 

4. nie zostałam/em skazana/ny prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 

XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 

590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), 

5. nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi 

przepisami prawa. 

 

 
 
 
....................................... 
            (podpis) 



Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa 
Zarządu Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu Lubelskim 

 
 
 

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

( imię i nazwisko)       (miejscowość)  (data) 
 

 
................................................................................................................. 
 ((ul., nr domu, nr mieszkania) 
 
................................................................................................................ 
 (kod pocztowy) 
 
................................................................................................................ 
 (nr telefonu) 
 
............................................................................................................... 
 (PESEL) 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA 

ZARZĄDU SPÓŁKI 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w pracach Zarządu Spółki 

..................................................................................................................................................................................... 
     ( nazwa Spółki ) 

 

.....................................................................................................................................................................................  
     ( siedziba Spółki ) 
 
 
oraz oświadczam, że nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek 
oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa , a w szczególności z: 
1. art.214 i art.387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( tj. Dz. U. z 2016 r.,  

poz.1578, z późn. zm.), 
2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm. ), 
3. ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1510), 
4. ustawy z dnia 58 marca 1998 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ), 
5. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. 

zm.), 
6. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. 

zm.), 
7. ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 

spółkami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.). 
 
W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestnictwa przeze mnie w Zarządzie 

Spółki, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestnictwa  

Radzie Nadzorczej.  

 
 

...................................... 
            (podpis) 

 
 



Załącznik nr 4 
do regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki 
Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Opolu Lubelskim 

 
 
 
 
………………………………………………….   ………………….., ……….. 2017 r.  
………………………………………………….      (miejscowość, data) 
…………………………………………………. 
(imię i nazwisko kandydata na Prezesa Zarządu) 
 
 
 
 
 
 

Klauzula poufności 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………  
                                        Imię i nazwisko Kandydata na Prezesa Zarządu Spółki 

 

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z 

ogłoszeniem o naborze na Prezesa Zarządu Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu Lubelskim, dotyczących danych finansowych, 

handlowych, prawnych i organizacyjnych Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w 

Opolu Lubelskim. 

 

…………………………………………… 
(czytelny podpis ) 

 

 

 



 1 

  

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu na Prezesa Zarządu Spółki  

  

  

Imię i nazwisko członka Zgromadzenia Wspólników :  

…………………………………………………………….………………………  

 
FORMULARZ OCENY WYNIKÓW ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ 

 Imię i nazwisko kandydata :  

……………………………………………………………………..  

 

 
Lp. Zagadnienie Przedział ocen ocena 

1 
wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w 

którym działa ta spółka 

od 0 do 10 pkt. 

 
 

2 
znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i 

kierowaniem zespołami pracowników 

od 0 do 10 pkt.  

3 

znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z 

udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasad 

wynagradzania w spółkach oraz znajomość nadzoru 

właścicielskiego 

od 0 do 20 pkt.  

4 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe przydatne do 

wykonywania funkcji Prezesa Zarządu  

od 0 do 10 pkt.  

5 

umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia i koncepcji 

zarządzania Spółką, komunikatywność werbalna 

i pisemna  

od 0 do 10 pkt.  

6 koncepcja zarządzania  od 0 do 30 pkt.  

 Razem do 90 punktów  

 Data i podpis członka Zgromadzenia Wspólników 
Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu Lubelskim 
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