
Ankieta sprawdzająca spełnianie wymogów kompetencji oraz kryteriów niezależności 

przez kandydatów do Rady Nadzorczej  i Komitetu Audytu w Mostostal Warszawa S.A./ 

Questionnaire verifying compliance with competence requirements and independence 

criteria by Mostostal Warszawa S.A.  Supervisory Board and Audit Committee 

candidates 

 

1. Imię i Nazwisko/First name and surname: 

 

Ernest Podgórski 

 

2. Czy w ciągu ostatnich 5 lat od dnia powołania pełnił Pan funkcje kierownicze wyższego 

szczebla w tym czy był Pan członkiem zarządu Mostostal Warszawa S.A. lub jednostki 

gospodarczej powiązanej z Mostostal Warszawa S.A.?/Have you, in the period of the last 5 years 

since the appointment, performed higher level managerial functions, including serving as a 

member of the management board of Mostostal Warszawa S.A. or a unit economically related to 

Mostostal Warszawa S.A.? 

 

NIE 

 

3. Czy w ciągu ostatnich 3 lat od dnia powołania był Pan pracownikiem Mostostal Warszawa 

S.A. lub jednostki gospodarczej powiązanej z Mostostal Warszawa S.A.?/ Have you, in the period 

of the last 3 years from the appointment, been an employee of Mostostal Warszawa S.A. or a unit 

economically related to Mostostal Warszawa S.A.? 

 

NIE 

 

4. Czy sprawuje Pan kontrolę nad Mostostal Warszawa S.A. poprzez pełnienie funkcji 

w jednostce dominującej nad Mostostal Warszawa S.A.?/ Do you exercise control over Mostostal 

Warszawa S.A. by holding positions in a unit dominant with respect to Mostostal Warszawa S.A.? 

 

NIE 

 

5. Czy otrzymuje lub otrzymywał Pan dodatkowe wynagrodzenie, w znacznej wysokości, 

z Mostostal Warszawa S.A. za wyjątkiem wynagrodzenia z tytuły pełnionej funkcji w radzie 

nadzorczej Mostostal Warszawa?/ Do you receive or have you received additional remuneration 

of significant amount from Mostostal Warszawa S.A. with the exception of remuneration for the 

function held in the supervisory board of Mostostal Warszawa S.A.? 

 

NIE 



6. Czy utrzymuje Pan od dnia powołania lub w okresie ostatniego roku istotne stosunki 

gospodarcze z Mostostal Warszawa S.A. lub jednostką gospodarczą powiązaną z Mostostal 

Warszawa S.A., bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem 

rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolującego, lub osobą należącą do 

kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu 

zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki?/ Have you maintained, from the date 

of the appointment or in the period of the last year, important economic relations with Mostostal 

Warszawa S.A. or a unit economically related to Mostostal Warszawa S.A., directly or by being 

an owner, partner, shareholder, member of the supervisory board or another supervisory or 

control body or a person who belongs to the higher level managerial personnel, including a 

member of the management board or another managing body of an entity maintaining such 

relations? 

 

NIE 

 

7. Czy w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania był Pan właścicielem, wspólnikiem (w tym 

komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej 

przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Mostostal Warszawa S.A. lub jednostki 

gospodarczej powiązanej z Mostostal Warszawa S.A.?/Have you, in the period of the last 2 years 

from the date of the appointment, been an owner, partner (including general partner) or 

shareholder of the present or previous audit company auditing the financial statements of 

Mostostal Warszawa S.A. or a unit economically related to Mostostal Warszawa S.A.? 

 

NIE 

 

8. Czy w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania był Pan członkiem rady nadzorczej lub 

innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej 

przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Mostostal Warszawa S.A.?/Have you, in 

the period of the last 2 years from the appointment, been a member of the supervisory board or 

another supervisory or control body of the present or previous audit company auditing the 

financial statements of Mostostal Warszawa S.A.? 

 

NIE 

 

9. Czy w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania był Pan pracownikiem lub osobą należącą 

do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu 

zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie 

sprawozdania finansowego Mostostal Warszawa S.A. lub jednostki gospodarczo powiązanej z 

Mostostal Warszawa S.A.?/ Have you, in the period of the last 2 years from the date of the 

appointment, been an employee or a person belonging to the higher level managerial personnel, 



including a member of the management board or another managing body of the present or 

previous audit company auditing the financial statements of Mostostal Warszawa S.A. or a unit 

economically related to Mostostal Warszawa S.A.? 

 

NIE 

 

10. Czy w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania był Pan osobą fizyczną, z której usług 

korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident 

działający w jej imieniu?/ Have you, in the period of the last 2 years from the date of the 

appointment, been a natural person whose services were used or who was supervised by the 

current or previous audit company or a chartered accountant operating on its’ behalf? 

 

NIE 

 

11. Czy jest Pan członkiem zarządu lub członkiem innego organu zarządzającego jednostki, w 

której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek 

zarządu lub innego organu zarządzającego Mostostal Warszawa S.A.?/ Are you a member of 

the management board or a member of another governing body of the unit where the member 

of the supervisory board or another supervisory or control body is a member of the management 

board or another managing body of Mostostal Warszawa S.A.? 

 

 

NIE 

 

12. Czy jest Pan członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego 

Mostostal Warszawa S.A. dłużej niż 12 lat?/Have you been a member of the supervisory board 

or another governing or control body of Mostostal Warszawa S.A. for more than 12 years? 

 

NIE 

 

13. Czy jest Pan małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub 

powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub 

innego organu zarządzającego Mostostal Warszawa S.A.?/ Are you a spouse, a partner, a kin or 

a relative in a direct line and a collateral kin (up to fourth degree) of a member of the 

management board of another governing body of Mostostal Warszawa S.A.? 

 

NIE 

 



14. Czy pozostaje Pan w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub 

innego organu zarządzającego Mostostal Warszawa S.A.?/Do you remain in adoption, care or 

guardianship relation with a member of the management board or another governing body of 

Mostostal Warszawa S.A.? 

 

NIE 

 

15. Czy posiada Pan kompetencje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań 

finansowych? Jeśli tak to proszę o ich wymienienie wraz z informacją odnośnie stosownego 

wykształcenia oraz szkoleń. Proszę również dołączyć kserokopie stosownych dokumentów./Do 

you have competences in the area of accounting or auditing financial statements? If yes, please 

specify them along with information about relevant education and training. Also, please attach 

copies of relevant documents. 

 

TAK, Biegły rewident 

 

16. Czy posiada Pan kompetencje w zakresie branży, w której działa Spółka? Jeśli tak proszę o 

ich wymienienie. Proszę również dołączyć kserokopie poświadczające przebieg dotychczasowej 

kariery zawodowej./ Do you have competences in the industry in which the company operates? 

If yes, please specify them. Also, please attach copies confirming the course of your professional 

career to date. 

 

TAK z uwagi na pełnienie funkcji członka RN przez okres ostatnich 2 kadencji. 

 

 

……………………………………….. 

Podpis ankietowanego/Respondent's signature 

 

18.06.2021 

Data/Date 

 


