Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej
„Siarkopol” Gdańsk S.A. Nr 498/IX/2017
z dnia 31 stycznia 2017 roku

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU
„Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna
Rada Nadzorcza, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, sprawdzenia
i oceny kwalifikacji kandydatów oraz dla umożliwienia wyboru najlepszego kandydata na
Prezesa Zarządu „Siarkopol” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, a także w związku z § 29
ust. 3 pkt 1 Statutu „Siarkopol” Gdańsk S.A., w związku z upływem kadencji Zarządu
„Siarkopol” Gdańsk S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
Prezesa Zarządu „Siarkopol” Gdańsk S.A.
Rada Nadzorcza ustaliła następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego:
1. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku (80-601)
przy ul. Mjr H. Sucharskiego 12, w terminie do dnia 21 lutego 2017 roku do godz. 12:00.
Zgłoszenie kandydata powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem na
kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”. Na kopercie
kandydat jest zobowiązany umieścić swoje imię i nazwisko. Zgłoszenie powinno zawierać
dokładne dane teleadresowe oraz adres do korespondencji.
2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby
„Siarkopol” Gdańsk S.A.
3. Wymagania formalne dla kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu:
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą
uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2) posiada 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,
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek,
4) spełnia inne niż wymienione w ppkt 1)-3) wymogi określone w przepisach odrębnych,
a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska
członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
4. Funkcji Prezesa Zarządu „Siarkopol” Gdańsk S.A. nie może pełnić osoba, w stosunku do
której zachodzi przynajmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na
podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej
umowy o podobnym charakterze,
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2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na
zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy
pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnych charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej
organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności
Spółki.
5. Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:
1) list motywacyjny oraz dane personalne (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia,
PESEL, aktualny adres zamieszkania, nr telefonu lub faksu, adres e-mail, aktualne
miejsce pracy),
2) życiorys (CV) z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) w oryginałach lub odpisach dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
i pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż na stanowiskach
kierowniczych (np.: dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy
z dotychczasowych miejsc zatrudnienia) lub ich kopie poświadczone przez kandydata
(w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany
do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów
poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego
postępowania kwalifikacyjnego),
4) oświadczenie, o spełnieniu przesłanek, o których mowa w pkt. 3 niniejszego
ogłoszenia,
5) oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających pełnienie funkcji Prezesa
Zarządu „Siarkopol” Gdańsk S.A., o których mowa w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia,
6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom
lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych oraz że
nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie w sprawach określonych w art. 18
§ 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578),
9) oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, z terminem
jego pobrania nie późniejszym niż 3 miesiące przed datą złożenia zgłoszenia przez
kandydata,
10) informację, czy kandydat pełnił funkcję członka Zarządu w spółkach, a jeżeli funkcja
taka była pełniona także informacje o uzyskanych absolutoriach,
11) oświadczenie o gotowości złożenia oświadczenia lustracyjnego w przypadku
wyrażenia zgody na powołanie do Zarządu Spółki lub informację o uprzednim
złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18
października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U.
z 2016 roku, poz. 1721) – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku,
12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
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6. W zgłoszeniu lub w toku postępowania kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej
dodatkowe dokumenty dotyczące jego kwalifikacji zawodowych i umiejętności
(referencje, certyfikaty, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych).
7. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 21 lutego 2017 roku w siedzibie „Siarkopol” Gdańsk
S.A. w Gdańsku (80-601) przy ul. Mjr H. Sucharskiego 12. Następnie Rada Nadzorcza
powiadomi (telefonicznie) zainteresowanych o zakwalifikowaniu ich do dalszego
postępowania konkursowego i rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie
Spółki „Siarkopol” Gdańsk S.A. w Gdańsku, w dniach 27-28 lutego 2017 roku.
8. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu
o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane,
a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Osoby, których
zgłoszenia nie będą podlegały rozpatrzeniu, zostaną powiadomione pisemnie o tym
fakcie, a złożone dokumenty zostaną im zwrócone.
9. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu
i terminie oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
10. Przedmiotem oceny w rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Prezesa
Zarządu będą:
1) wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorach, w których działa Spółka,
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym
uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne,
6) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
7) znajomość procesów restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorach, w których działa
spółka,
8) wiedza w zakresie finansów spółki prawa handlowego,
9) wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,
10) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,
11) wiedza w zakresie sprzedaży,
12) wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy,
13) wiedza w zakresie zbiorowych stosunków pracy,
14) doświadczenie, kwalifikacje i predyspozycje niezbędne do wykonywania funkcji
członka Zarządu – Prezesa Zarządu w Spółce.
11. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające,
w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
12. W przypadku, gdy o stanowisko będzie ubiegał się dotychczasowy członek Zarządu,
Rada dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego
stanowiska.
13. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów
pisemnie, niezwłocznie po jego zakończeniu.
14. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego
w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
15. Dokumenty dotyczące Spółki (Statut Spółki, Regulaminy organów Spółki, Regulamin
organizacyjny Spółki, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz
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Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015) kandydat może
uzyskać do wglądu osobiście w siedzibie Spółki „Siarkopol” Gdańsk S.A. w Gdańsku przy
ul. Mjr H. Sucharskiego 12 (sekretariat) w godz. 12:00 – 14:00, w dniach roboczych od 7
do 17 lutego 2017 roku.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie będą mieć
przepisy określające funkcjonowanie spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu
Państwa oraz odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003r., Nr 55, poz. 476 ze
zmianami).
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