
W związku z koniecznością uzupełnienia składu zarządu stosownie do zapisów Umowy Spółki,  Rada 

Nadzorcza postanawia przeprowadzić postępowanie kwalifikacyjne celem wyłonienia drugiego z 

członków zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa spośród kandydatów spełniających wymogi 

określone w § 24 Umowy Spółki. Preferowany będzie kandydat posiadający 10 - letnie doświadczenie 

w zarządzaniu spółką o tym samym profilu działalności bądź kierowaniu jednym z  działów w takiej 

spółce oraz posiadający wykształcenie kierunkowe z zakresu urządzeń cieplnych. 

Ogłoszenie o naborze nakazuje umieścić na stronie internetowej spółki  

Rada Nadzorcza ustala zasady postępowania kwalifikacyjnego. 

1. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone osobiście lub przesyłane listem poleconym w 

terminie do dnia kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, podanego przez Zarząd Spółki 

do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko 

Wiceprezesa Zarządu Spółki– nie otwierać” na adres siedziby Spółki. W przypadku przesłania ofert 

pocztą decyduje dzień  i godzina doręczenia. 

      Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 

       - życiorys (CV), 

- dyplom ukończenia studiów wyższych, 

- dokumenty potwierdzające minimum 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, w tym 

co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo 

wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. 

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, 

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

- oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom 

zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego, 

- oświadczenie kandydata, że nie zostało wszczęte i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 

karne ani karno-skarbowe, 

- oświadczenie, że kandydat spełnia wymogi określone w § 24 Umowy Spółki, zbieżne z treścią 

art. 22 ust 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 

- oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie ujawnionych w zgłoszeniu danych 

osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniu odbycia kolejnego 

posiedzenia Rady Nadzorczej. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci 

zostaną powiadomieni telefonicznie. 

3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie 

oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. 

4. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego kandydata jest wystarczające do 

przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

5. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie 

kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. 

 

 


