
Warszawa, 16.05.2021 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

W SPRAWIE WYRAŻENIA  ZGODY NA PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ 
DODATKOWE OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 

 
 
Ja, niżej podpisany Piotr Ciżkowicz, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i ewentualne powołanie 
mnie w skład Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (KRS 0000057155) (dalej 
„Spółka"). 
 
Ponadto oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia: 
 

1) Nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji 
członka Rady Nadzorczej. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność do 
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.  

2) Nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 
rozdziałów XXXlll - XXXVll  Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590, i        art. 591  
Kodeksu spółek handlowych  

3) Nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie uczestniczę w spółce 
konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej. Nie prowadzę działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki.  

4) Nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych, określonych w Ustawie z 21 sierpnia 
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne. 

5) Nie  figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

6) Zapoznałam się z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW i  w przypadku powołania 
mnie  do Rady Nadzorczej  Spółki  zobowiązuję  się  do  ich  stosowania. 

7) Spełniam kryteria niezależności, o których mowa w art. 13 ust 5 i 6 Statutu Spółki. 
8) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu 

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz danych zawartych w moim życiorysie 
zawodowym przedstawionym Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i 
członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.  
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(Podpis) 
Imię i Nazwisko: Piotr Ciżkowicz 
Pesel: 79032903256 
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