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ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA PREZESA ZARZĄDU  

HSW – WODOCIĄGI SP. Z O.O. 

I. Dane kandydata  

1. DANE OSOBOWE 

Imiona:  

Nazwisko:  

PESEL:  

Data urodzenia:  

 

2. ADRES ZAMELDOWANIA/ZAMIESZKANIA 

Miejscowość:  

Kod pocztowy, poczta:  

Ulica/plac:  

Nr domu:  

Nr mieszkania:  

 

3. DANE DO KONTAKTU 

Adres do korespondencji:  

Miejscowość:  

Kod pocztowy, poczta:  

Ulica/plac:  

Nr domu:  

Nr mieszkania:  

Adres poczty elektronicznej:  

Nr telefonu:  

 

 

 

 

……………………………….., dnia ………………….. r. 

 



2 

 

Ja, niżej podpisany …………………………., PESEL: ………………………., niniejszym 

wyrażam zgodę na kandydowanie na stanowisko Prezesa Zarządu HSW – Wodociągi Sp. z 

o.o. („Spółka”) i oświadczam że: 

1) spełniam następujące wymogi: 

a. posiadam wykształcenie wyższe/ wykształcenie wyższe uzyskane za granicą 

uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 

b. 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, 

c. posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 

samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek, 

d. nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom 

zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach, 

2) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/a 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; 

3) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną 

na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; 

4) nie jestem zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i 

nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym 

charakterze; 

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

organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej spółki; 

6) nie wykonuję aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów 

wobec działalności Spółki, 

7) korzystam z pełni praw publicznych, 

8) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

9) nie zostałem/łam skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 

587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych, 

10) zobowiązuje się – o ile to konieczne, w przypadku powołania do Zarządu Spółki – 

do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez 

Spółkę odpowiednich koncesji, 

11) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 

Postępowania kwalifikacyjnego. 
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Oświadczam, że aktualnie pełnię funkcję w organach niżej wymienionych spółek i 

podmiotów, prowadzę działalność gospodarczą lub wykonuję pracę dla: 

 

Nazwa i 

siedziba 

spółki lub 

innego 

podmiotu 

 

Funkcja  

Data 

wskazania 

do pełnienia 

funkcji (rok, 

miesiąc) 

Udział (%) Skarbu Państwa/ 

państwowej osoby prawnej/ 

spółki z udziałem Skarbu 

Państwa/ jednostki samorządu 

terytorialnego/ spółki z 

udziałem jednostek samorządu 

terytorialnego 

Wskazany przez 

(np.: Skarb Państwa, jednostkę 

samorządu terytorialnego lub 

państwową osobę prawną, spółkę z 

udziałem Skarbu Państwa lub inny 

podmiot/podmiot prywatny.)  

     

     

     

 

Informacja o ewentualnym wystąpieniu sytuacji nieotrzymania absolutorium z wykonania 

obowiązków członka organu spółki lub innego podmiotu 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Do niniejszego zgłoszenia załączam: 

- życiorys, 

- CV, 

- inne: …………………. 

Oświadczam, że podane w niniejszym zgłoszeniu oraz załączonych dokumentach informacje 

są zgodne z prawdą i nie zatajają prawdy. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. 

……………………..…. 

data i podpis Kandydata  
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Zgoda informacyjna dla kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu HSW – Wodociągi 

Sp. z o.o. 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz .UE.L Nr 119, str. 1), 

HSW – Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HSW - Wodociągi Sp. z o.o., 

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, zwana dalej „Administratorem”. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Jacek Kruczkowski, e-mail:, 

j.kruczkowski@hswzw.pl; nr tel.665360583. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: obecnej rekrutacji oraz przyszłych 

rekrutacji prowadzonych w HSW - Wodociągi Sp. z o.o. zgodnie z art. 221 Kodeksu 

Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), tj. 

zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych. 

4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co 

nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich 

cofnięcia. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 

6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania a także prawo przenoszenia danych. 

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie 

danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem 

możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych. 

9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Rada Nadzorcza Spółki. 

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 

 

……………………..…. 

data i podpis Kandydata  


