
Zarządzenie Nr V/28/2021 
Burmistrza Miasta Jasła 
z dnia 19 lutego 2021 r. 

 
 

w sprawie: wprowadzenia Zasad wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych 
jednoosobowych spółek Miasta Jasła 
 
 Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 10a ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 712  
z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm.) 
 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
Wprowadzam zasady wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych jednoosobowych 
spółek Miasta Jasła stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
Traci moc obowiązywania Zarządzenie Nr IV/51/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 marca 
2017 r. w sprawie wprowadzenia zasady wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych 
jednoosobowych spółek Miasta Jasła z późniejszymi zmianami. 
 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

   Ryszard Pabian 

                      /-/ 

                 Burmistrz Miasta Jasła 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jasła  
Nr V/28/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. 

 

 
Zasady wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Miasta 

Jasła. 
 

§ 1. 

1. Członkowie rady nadzorczej są powoływani spośród osób, które posiadają wykształcenie wyższe lub 

wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych oraz 

posiadają 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, a także spełniają przynajmniej jeden 

z poniższych warunków:   

a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, 

b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, 

doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, 

c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA), 

d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), 

e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), 

f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 

g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF), 

h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń 

Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną 

powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach 

inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202 z późn. zm.), 

i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do 

spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji  

i prywatyzacji   (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284), 

j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną 

wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów, 

k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną 

wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. 

2. Członkiem rady nadzorczej nie może być osoba, która pozostaje w stosunku pracy ze spółką, 

świadczy pracę lub usługi na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, wykonuje zajęcia, które 

pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego lub mogłyby 

wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów. 

3. Członkami rady nadzorczej jednoosobowych spółek Miasta Jasła nie mogą być ponadto Burmistrz 

Miasta Jasła, radni, małżonkowie: Burmistrza, Zastępców Burmistrza, radnych, Sekretarza, Skarbnika, 

kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osób zarządzających i członków organów 

zarządzających gminnymi osobami prawnymi, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu  

z Burmistrzem, Zastępcami Burmistrza, radnymi, Sekretarzem, Skarbnikiem, kierownikami jednostek 

organizacyjnych Miasta, osobami zarządzającymi i członkami organów zarządzających miejskimi 

osobami prawnymi (art. 24f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020r. , poz. 713 z późn. zm.)) 



4. Jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek prawa handlowego, 

w których udział jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału 

zakładowego lub 50% liczby akcji lub w których udział takich spółek przekracza 50% kapitału 

zakładowego lub 50% liczby akcji. 

§ 2. 

1. Tworzy się bazę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek. Kandydat na członka rady 

nadzorczej musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w §1 ust. 1 oraz posiadać wiedzę  

w zakresie gospodarki komunalnej.  

2. Bazę kandydatów prowadzi pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego. Wpis do bazy albo zmiana 

jego zapisów następuje na podstawie „ Kwestionariusza osobowego kandydata na członka rady 

nadzorczej spółki Miasta Jasła”, którego wzór stanowi załącznik numer 1 do niniejszych Zasad. 

3. Członków rad nadzorczych powołuje się wyłączni spośród osób umieszczonych w bazie kandydatów. 

4. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Burmistrzowi Miasta Jasła bieżący, 

merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce. 

5. Członkowie rad nadzorczych powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników. 

§ 3. 

1. Przy powoływaniu kandydatów w skład rady nadzorczej uwzględnia się: 

a) wymagany skład zawodowy (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy), 

b) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem 

czynności nadzoru, 

c) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata, 

d) predyspozycje i nieskazitelną opinię. 

2. Do składu rady nadzorczej nie może być wskazana osoba: 

a) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, o którym mowa w art. 18 §2 ustawy 

z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 

z późn. zm.), 

b) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną 

prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego. 

3. Przyjęte kryteria doboru i zasady wyznaczania członków rad nadzorczych zapewniają profesjonalne, 

rzetelne i neutralne politycznie wykonywanie zadań zgodnie z interesem Miasta. 

§ 4. 

1. Kandydaci na członków rad nadzorczych urodzeni przed dniem 01.08.1972 r. obowiązani są przed 

powołaniem do rady nadzorczej do złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu oświadczenia lustracyjnego 

lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia, zgodnie z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 18 października 

2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1721  z późn. zm.). 

2. Kandydat na członka rady nadzorczej przed powołaniem do rady nadzorczej jest również 

zobowiązany złożyć oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, które stanowią przeszkodę do 

powołania na członka rady nadzorczej, polegających m.in. na tym, że: 



a) jest członkiem rady nadzorczej w spółce (spółkach) prawa handlowego, w której udział 

jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału 

zakładowego lub 50% liczby akcji lub w której udział takich spółek przekracza 50% kapitału 

zakładowego lub 50% liczby akcji, 

b) jest radnym, małżonkiem radnego, małżonkiem Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, 

Skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osób zarządzających i członków 

organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, w szczególności małżonkiem członka 

zarządu lub członka rady nadzorczej spółki, lub pozostaje we wspólnym pożyciu z Burmistrzem, 

Zastępcami Burmistrza, radnymi, Sekretarzem, Skarbnikiem, kierownikami jednostek 

organizacyjnych Miasta, osobami zarządzającymi i członkami organów zarządzających 

miejskimi osobami prawnymi (art. 24f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. , poz. 713 z późn. zm.)), 

c) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, o którym mowa w art. 18 § 2 

ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1526 z późn. zm.), 

d) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządził szkodę stwierdzoną 

prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego, 

e) podlega ograniczeniom wynikającym z art. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu 

osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2136 

z późn. zm.) z uwzględnieniem ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczaniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity Dz.U.  

z 2019r., poz. 2399 z późn. zm.). 

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik numer 2 do niniejszych Zasad. 

§ 5. 

Procedury i kryteria doboru określone w §1 ust. 1 i 4, § 2-4 ust. 2 i 3 nie dotyczą osób wybieranych do 

rady nadzorczej przez pracowników w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji. W szczególności 

osób tych nie dotyczy obowiązek zdania egzaminu oraz zakaz pozostawiana ze spółką w stosunku 

pracy.  

§ 6. 

Kandydat na członka rady nadzorczej wskazany przez Burmistrza Miasta Jasła zobowiązany jest do 

złożenia Zgromadzeniu Wspólników oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce 

wynagrodzeń członków zarządu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 

wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1907 z późn. 

zm.), według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa na podstawie art. 3 ust. 3 

w/w ustawy (załącznik numer 3 do niniejszych Zasad). 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Zasad wyboru kandydatów  
na członków rad nadzorczych 
jednoosobowych Spółek Miasta Jasła 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA CZŁONKA 
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MIASTA JASŁA 

(wypełnić pismem drukowanym i parafować każdą ze stron) 
 

Wniosek o wpis do Bazy Kandydatów  □    Aktualizacja danych  □ 

 
Dane osobowe  
 
Imię: .............................................. Imię (2) ............................... Nazwisko: ............................................. 

Nazwisko rodowe: ....................................... Data urodzenia (dd-mm-rrrr): .............................................  

Miejsce urodzenia: ................................ Imię ojca: ....................... PESEL: ............................................... 

Płeć: Kobieta   □   Mężczyzna   □ 

Uprawnienia do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem Miasta Jasła  
 
Data złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych (dd-mm-rrrr):  ………………………… 

Dyplom wydany przez:  ………………………………..……………………………............................................................ 

Podstawa zwolnienia z egzaminu*: …………………………………………………………………………………………………….. 

* określona w art. 19 ust. 1  pkt 1 lit. a) – g) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 
w związku z art., 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (adwokat, radca prawny, biegły 
rewident, doradca inwestycyjny, dr nauk ekonomicznych, dr nauk prawnych) 
WAŻNE: 
Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do Kwestionariusza dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia.  

 

Aktualny adres zameldowania  
 
Kod pocztowy: ................... Miejscowość: .................................. Województwo: ...................................  

Powiat: ............................................. Gmina: ..................................... Ulica: ...........................................  

Nr domu ....... Nr mieszkania …........ Telefon (z numerem kierunkowym): .............................................  

 
Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zameldowania) 

 

Kod pocztowy: ……......... Miejscowość: …................................. Województwo: ..................................  

Powiat: .................................. Gmina: ......................................... Ulica: .................................................. 

Nr domu ....... Nr mieszkania ....... Telefon (z numerem kierunkowym): ..................................................  

Adres e-mail: .............................................................................................................................................  

Dane aktualnego miejsca pracy  
(należy podać główne miejsce pracy w przypadku zatrudnienia w więcej niż u jednego pracodawcy)  

 
Pełna nazwa pracodawcy: .........................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
Podstawowy rodzaj działalności: …………………............................................................................................  
Zatrudnienie od: (dd-mm-rrrr) ..................................................................................................................  
Aktualnie zajmowane stanowisko: ............................................................................................................  



Kod pocztowy: ........... Miejscowość: ......................................... Województwo: ....................................  
Powiat: .................................. Gmina: .................................... Ulica:........................................................  
Nr domu ....... Nr mieszkania ....... Telefon (z numerem kierunkowym): ..................................................  
 
Staż pracy ogółem: ................ lat  
 
Doświadczenie zawodowe: ......................................................................................................................  
(np. bankowość, transport, energetyka, informatyka, ekonomia, handel, zarządzanie, projektowanie obiektów, administracja 
państwowa, itp.)  

 
Wykształcenie formalne: .........................................................................................................................  
(kierunek wykształcenia np. fizyka, ekonomia, historia, budownictwo, elektronika, informatyka, biologia, itp.)  

 
Tytuł/Stopień naukowy: ..........................................................................................................................  
 
Poziom wykształcenia: .............................................................................................................................  
(wyższe, absolutorium, policealne, średnie, zasadnicze zawodowe, podstawowe)  

 
Nazwa ukończonej szkoły/uczelni: .........................................................................................................  

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

Wydział lub specjalność: ................................................................ rok ukończenia: ..............................  

 
Nazwa ukończonej szkoły/uczelni: .........................................................................................................  

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

Wydział lub specjalność: ................................................................ rok ukończenia: .............................. 

 
Uprawnienia zawodowe: 
(uprawnienia zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem, otrzymanym certyfikatem, np. makler giełdowy, biegły rewident, 
radca prawny, rzeczoznawca majątkowy itp.)  

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

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

 
Oświadczenie i zobowiązanie:  

1. Podane w Kwestionariuszu informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że podanie 
informacji nieprawdziwych spowoduje wykluczenie mnie z Bazy Kandydatów na członków rad 
nadzorczych Miasta Jasła. 

2. Zobowiązuję się do bieżącego uaktualniania moich danych zawartych w Kwestionariuszu. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywaniem uprawnień 

właścicielskich przysługujących Miastu Jasło w celu wyboru kandydata na członka rady nadzorczej spółki 
Miasta Jasła, zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit a 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

 
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie przez mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że 
przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie przeze mnie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją  
z kandydowania do rady nadzorczej spółki Miasta Jasła, a w przypadku osoby powołanej już w skład rady-  
z odwołaniem z funkcji. 

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

(Miejscowość i data)       (Podpis)  



Załącznik Nr 2 do Zasad wyboru kandydatów  
na członków rad nadzorczych  
jednoosobowych Spółek Miasta Jasła 
 
 
 

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

ul. ……………………………………………………………………………….nr domu ……………………nr mieszkania …………….. 

Kod pocztowy………………………………………… miejscowość ………………………………………………………………………. 

Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

1. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2. Jestem/ nie jestem* członkiem rady nadzorczej w spółce (spółkach) prawa handlowego, w której 
udział jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału 
zakładowego lub 50% liczby akcji lub w których udział takich spółek przekracza 50% kapitału 
zakładowego lub 50% liczby akcji; 

3. Jestem/ nie jestem* Burmistrzem Miasta Jasła, radnym, małżonkiem: Burmistrza, Zastępców 
Burmistrza, radnych Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osób 
zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, a także osobą 
pozostającą we wspólnym pożyciu z Burmistrzem, Zastępcami Burmistrza, radnymi, Sekretarzem, 
Skarbnikiem, kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta, osobami zarządzającymi  
i członkami organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi (art. 24f ust 2 ustawy  
o samorządzie gminnym); 

4. Zostałem(am)/ Nie zostałem (am)* skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
wymienione w art.18 §2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.); 

5. Wyrządziłem (am)/ Nie wyrządziłem (am)* przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu 
szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego; 

6. Podlegam/ nie podlegam* ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 3 marca 2000r.  
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity Dz. U.  
z 2019r., poz. 2136 z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o ograniczeniu prowadzeni działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2399 z późn. zm.); 

7. W dniu ……………………………………. złożyłem/am Wojewodzie Podkarpackiemu oświadczenie 
lustracyjne/ informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego* zgodnie z art. 7 
ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów**; 

8. Zapoznałem/am się z obowiązującymi „Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami  
z udziałem Miasta Jasła”. 

 

 

.................................................................   .............................................................  
(Miejscowość i data)       (Podpis)  

 
* niepotrzebne skreślić 
** dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972 r. 

 



Załącznik Nr 3 do Zasad wyboru kandydatów  
na członków rad nadzorczych  
jednoosobowych Spółek Miasta Jasła 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a: 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Kandydat na członka organu nadzorczego w spółce ………………………………………………………………. 
        (firma i siedziba spółki) 

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

Wskazany przez …………………………………………………………………………………………………………………….. 
(podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce) 

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

Oświadczam, że przyjmuję obowiązek kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu 

zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. zasadach kształtowania 

wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1907 

z późn. zm.). 

 

        ………………………………………………….. 
                  (data oraz podpis kandydata) 


