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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że znam treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicznie                               

(Dz.U. z 2022 r., poz. 1110), a w szczególności: 

Art. 4 Osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub 

pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą: 

1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa 

handlowego lub likwidatorami tych spółek, a także być pełnomocnikami wspólnika,  

o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji  

i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2022 r. poz. 1110);  

1a) być syndykami lub zastępcami syndyków w postępowaniu upadłościowym  

lub nadzorcami lub zarządcami w postępowaniu restrukturyzacyjnym;  

2) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które 

mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność; 

3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni,  

z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych; 

4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą; 

5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały 

przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek; 

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

osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy 

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to 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. z 2020 r. poz. 1907).  

 

Jednocześnie oświadczam, że nie zachodzą przesłanki wynikające z powyższej ustawy, 

uniemożliwiające objęcie przeze mnie stanowiska………………………………….. 
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