
                                                      

 

Załącznik do Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym, którego celem jest sprawdzenie i ocena 

kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 

BondSpot S.A.  

 

WZORY OŚWIADCZEŃ 
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Warszawa, dnia ___________________ 

 

 

_________________________________ 

Imię i nazwisko kandydata  

na Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku ze zgłoszeniem celem kandydowania na Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A. niniejszym 

oświadczam, że: 

 

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

(2) wobec mnie nie zostało wszczęte ani nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące 

odpowiedzialności za delikt administracyjny ani postępowanie dyscyplinarne, jak również 

nie byłem/am prawomocnie skazany/a, jak również nie byłem/am stroną postępowania 

zakończonego decyzją administracyjną ostateczną lub prawomocną na mocy której 

właściwy organ administracji publicznej orzekł o mojej odpowiedzialności administracyjnej 

za delikt administracyjny, jak wreszcie nie byłem/am stroną postępowania zakończonego 

decyzją administracyjną ostateczną lub prawomocną na mocy której właściwy organ 

administracji publicznej orzekł o odpowiedzialności administracyjnej za delikt 

administracyjny, którego dopuścił się podmiot w którego organach zasiadałem/am w 

momencie wystąpienia deliktu administracyjnego; 

(3) toczy się wobec mnie / z moim udziałem następujące postępowanie 

administracyjne:………………………………………………………………………………………………………………………

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

(4) wobec mnie nie zostało wszczęte ani nie toczy się postępowanie karne oraz nie byłem/ -am 

uznany/-a prawomocnym orzeczeniem za winnego/-ą popełnienia przestępstwa 

skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi 

gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa lub 

wykroczenia określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 

r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 

2019 r. poz. 501), przestępstwa określonego w art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.18)), przestępstwa określonego 

w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 

rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych 

przepisów obowiązujących w innych państwach,  

(5) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania 

stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności określonym w art. 18 

§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych; 
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(6) nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz 

podatków i innych należności publicznoprawnych, ani nie toczy się wobec mnie jakiekolwiek 

postępowanie w tym zakresie.  

Niniejszym oświadczam, iż jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

__________________________________ 

podpis 
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Warszawa, dnia _______________________ 

___________________________________ 

Imię i nazwisko kandydata  

na Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z kandydowaniem na Wiceprezesa  Zarządu BondSpot S.A., niniejszym oświadczam, że 

spełniam łącznie następujące warunki: 

(1) posiadam wykształcenie wyższe ………………………………………………………………… lub wyższe uzyskane 

za granicą ……………………………………………………………….. uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na 

podstawie przepisów odrębnych,  

(2) posiadam co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach rynku 

finansowego lub podmiotach świadczących usługi na rzecz instytucji rynku finansowego 

w zakresie podstawowej działalności tych instytucji, 

(3) 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,   

(4) posiadam nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, tj.:   

I. nie dopuściłem/dopuściłam się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi  

i etycznymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do mnie jako Członka Zarządu;  

II. nie pełniłem/ nie pełniłam i nie pełnię funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej 

podmiotu, któremu w związku z pełnieniem tych funkcji:  

✓ cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności na rynku finansowym  

z uwagi na naruszenie przez ten podmiot przepisów prawa regulujących 

prowadzenie tej działalności, otrzymanie zezwolenia na podstawie fałszywych 

oświadczeń lub dokumentów poświadczających nieprawdę, nieprzestrzeganie 

zasad uczciwego obrotu lub naruszenie interesów uczestników obrotu,  

✓ odmówiono udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku 

finansowym z uwagi na fakt, że podmiot ten nie zapewnia prowadzenia 

działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami 

finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu lub 

klientów tego podmiotu, 

(5) spełniam inne niż wymienione w pkt 1 – 4  wymogi przewidziane dla członków zarządu spółek 

prowadzących rynek regulowany, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa, w tym w szczególności,  o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 

kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej 

spółki prowadzącej rynek regulowany ( Dz.U. 2019 poz. 874), 

(6) posiadam znajomość języka obcego: ……………………….. w mowie i piśmie … 

 

__________________________________ 

podpis 
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Warszawa, dnia _______________________ 

 

__________________________________ 

Imię i nazwisko kandydata  

na Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z kandydowaniem na Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A., niniejszym oświadczam, że: 

 

(1) 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; 

(2) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz 

oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; 

(3) 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; 

(4) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji 

związkowej spółki z grupy kapitałowej; 

(5) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności 

BondSpot S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Warszawa, dnia _______________________ 

 

___________________________________ 

Imię i nazwisko kandydata  

na Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata 

dla celów postępowania kwalifikacyjnego 

 

 

W związku z kandydowaniem na Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A., niniejszym oświadczam, że: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-

498 Warszawa moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania 

kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość 

przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz że 

dane osobowe przekazuję dobrowolnie. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

podpis 
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Warszawa, dnia _______________________ 

 

 

 

___________________________________ 

Imię i nazwisko kandydata  

na Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z kandydowaniem na Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A., niniejszym oświadczam, że: 

 

Jako Wiceprezes Zarządu BondSpot S.A. będą miał (a) możliwość przeznaczenia na obowiązki 

wynikające z tej funkcji odpowiedniej ilości czasu, by wykonywać je rzetelnie, solidnie i z należytą 

starannością i dbałością o interesy i dobro Spółki. Jednocześnie deklaruję, że będę w stanie poświęcać 

na realizację obowiązków Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A. co najmniej 35 godzin tygodniowo. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

podpis 
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Warszawa, dnia _______________________ 

 

 

 

___________________________________ 

Imię i nazwisko kandydata  

na Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z kandydowaniem na Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A., niniejszym oświadczam, że: 

 

W mojej obecnej i planowanej sytuacji zawodowej lub osobistej brak jest jakichkolwiek okoliczności 

mogących spowodować lub powodujących konflikt interesów, który może utrudniać wykonywanie 

przyszłych obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

podpis 
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Warszawa, dnia _______________________ 

___________________________________ 

Imię i nazwisko kandydata  

na Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z kandydowaniem na Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A., niniejszym oświadczam, że:   

 

(1) wykazuję szczegółową znajomość zagadnień związanych z zakresem obowiązków, które mają 

być przeze mnie wykonywane, oraz zrozumienie zasad prowadzonej przez BondSpot S.A. 

działalności i ryzyka związanego z tą działalnością oraz1: 

 posiadam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych, 

 posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata lub tytuł biegłego rewidenta, 

 posiadam tytuł zawodowy doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych, 

 ukończyłam/ukończyłem studia Master of Business Administration (MBA), 

 posiadam certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), 

 posiadam certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), 

 posiadam certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 

 złożyłam/złożyłem egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed 

komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów, 

posiadam wiedzę w zakresie: 

 rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 

 zarządzania ryzykiem, 

 zgodności działalności spółki prowadzącej rynek regulowany oraz tego rynku z prawem, 

 audytu wewnętrznego, 

 technologii i bezpieczeństwa informacyjnego, 

 lokalnych, regionalnych lub globalnych rynków, 

 obrotu instrumentami finansowymi, 

 planowania strategicznego, 

 zarządzania spółką prawa handlowego, 

 zarządzania krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz czynników 

ryzyka związanych ze strukturą takich grup, 

(2) posiadam umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy określonej  powyżej w pkt. 1. 

 

 

__________________________________ 

podpis 

 
1 zaznacz właściwe 


