
 

Ogłoszenie o naborze kandydatów  

na członków Rady Nadzorczej spółki Pożyczki Zachodniopomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 

 

1. Kandydaci do składu Rady Nadzorczej spółki Pożyczki Zachodniopomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w 

Szczecinie powinni spełniać następujące wymagania:  

1) wymagania konieczne:  

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,  

b) ukończone studia wyższe,  

c) kandydat nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką, a także nie świadczy pracy lub usług na jej 

rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,  

d) kandydat nie zasiada w radzie nadzorczej innej spółki z większościowym udziałem Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  

e) kandydat nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania 

stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych,  

f) złożony egzamin, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i 

prywatyzacji, bądź też wykazanie korzystania ze zwolnienia z tego egzaminu przewidzianego w § 5 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad 

nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem,  

g) niekaralność,  

2) wymagania pożądane:  

a) preferowane wykształcenie: prawo, ekonomia, zarządzanie, finanse,  

b) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek 

zajmujących się obsługą finansową lub udzielaniem poręczeń lub pożyczek,  

c) doświadczenie zawodowe związane ze sferą gospodarki, finansów, obsługi prawnej, 

zarządzania, nadzoru właścicielskiego lub w pracach organów statutowych spółek prawa 

handlowego,  

d) znajomość branży, w której działa Spółka,  

2. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w 

treści ogłoszenia jako wymagania konieczne, proszone są o zgłaszanie swojego udziału w postępowaniu do 

dnia  28 grudnia  2015 r., do godziny 15.00, wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań koniecznych, CV 

oraz oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Termin uważa się za zachowany, jeśli 

zgłoszenie, CV i oświadczenia wpłynęły do siedziby Spółki przed jego upływem.  

3. Wzór zgłoszenia i oświadczeń kandydata stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.  

4. Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-

550 Szczecin, z dopiskiem “Nabór kandydatów na członka Rady Nadzorczej”.  

5. Bez rozpoznania pozostawia się:  



1) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie;  

2) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.  

6. Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spółka zastrzega sobie prawo wyboru osób 

zaproszonych na rozmowę spośród dokonujących zgłoszenia. W czasie rozmów kwalifikacyjnych dokonana 

zostanie ocena kompetencji kandydatów uwzględniając następujące kryteria:  

1) doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie prawa, ekonomii, zarządzania i finansów; 

2) wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata w dziedzinie, o której mowa w pkt. 1;  

3) znajomość zasad  funkcjonowania  spółek  handlowych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  spółek  z  

udziałem Skarbu   Państwa,   ograniczenia   prowadzenia   działalności   gospodarczej   przez   osoby   

pełniące funkcje publiczne oraz  zasady nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej; 

4) motywację kandydata do ubiegania się o funkcję członka rady nadzorczej.  

7. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość 

odwołania się.  

8. Zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną 

komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.  

9. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, do dnia  25 stycznia 

2016 r.  

10. Osoby wskazane do składu Rady Nadzorczej Spółki, urodzone przed 1 sierpnia 1972 r., przed 

powołaniem do rady nadzorczej, zobowiązane są do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa 

w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944– 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 z 

późniejszymi zmianami) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 

ust. 3a ustawy.  

11. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia.  

 


