Działając na podstawie § 22 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki oraz rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 18.03.2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55 poz. 476),
Rada Nadzorcza Spółki
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna
z siedzibą w Niedzicy: ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000049056, numer identyfikacji podatkowej NIP 735-20-55-446,
kapitał zakładowy 225 837 900 zł i kapitał wpłacony 179 743 882 zł
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

Prezesa Zarządu Spółki i Członka Zarządu Spółki
Rada Nadzorcza Spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA ustaliła następujące
zasady postępowania kwalifikacyjnego i wymagania w stosunku do kandydatów:
1.

Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do Spółki w zaklejonych kopertach z
dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki Zespół Elektrowni
Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna" lub „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka
Zarządu Spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna”. Zgłoszenia
kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym można składać osobiście w siedzibie
Spółki w Niedzicy, ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica w godzinach 8.00 -15.00 lub
wysyłać listem poleconym na adres Spółki: ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica.
Zgłoszenia kandydaci mogą składać w terminie do dnia 20-04-2007. Decyduje termin
doręczenia zgłoszenia do Spółki.

2.1

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien:
1)
posiadać ukończone studia wyższe (dyplom magistra),
2)
legitymować się co najmniej pięcioletnim stażem pracy,
3)
korzystać w pełni z praw publicznych,
4)
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
5)
nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;

2.2. Dodatkowymi atutami będą:
1) co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
2) znajomość sektora energetycznego, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania
sektora w Unii Europejskiej,
3) znajomość sektora turystycznego,
4) legitymowanie się biegłą znajomością co najmniej jednego języka obcego (j. angielski,
j. niemiecki, j. francuski)
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3.1

3.2

Kandydat na stanowisko Członka Zarządu Spółki powinien:
1)
posiadać ukończone studia wyższe (dyplom magistra),
2)
legitymować się co najmniej pięcioletnim stażem pracy,
3)
korzystać z pełni praw publicznych,
4)
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
5)
nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
Dodatkowymi atutami będą:
1)
co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
2)
znajomość sektora energetycznego, z uwzględnieniem zasad organizacji i
funkcjonowania sektora w Unii Europejskiej,
3)
znajomość sektora turystycznego,
4)
legitymowanie się biegłą znajomością co najmniej jednego języka obcego
(j. angielski, j. niemiecki, j. francuski)

4.

Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć list motywacyjny, życiorys, zaświadczenie o
niekaralności oraz oświadczenie kandydata, iż wobec niego nie zostało wszczęte i nie
toczy się postępowanie karne W zgłoszeniu należy określić stanowisko, na które kandydat
dokonuje zgłoszenia, wskazać adres do korespondencji oraz złożyć oświadczenie o
spełnieniu kryteriów odpowiednio w pkt 2.1 ppkt.1)-5) lub 3.1 ppkt.1)-5), a nadto
dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla
potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty, w oryginałach lub
uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku
postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej
dodatkowe dokumenty.

5.

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniu 21.04.2007 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. Powyższych czynności dokona Rada Nadzorcza.
Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie
nie spełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu,
a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

6.

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego,
listami poleconymi, kierowanymi na adres do korespondencji wskazany przez kandydata
w zgłoszeniu. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną, w
powiadomieniu, o którym mowa wyżej, poinformowani o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.

7.

Kandydatom, którzy zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej udostępnia się
informacje o Spółce: Statut Spółki, sprawozdania finansowe za lata 2003-2005,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2003-2005.Informacje o Spółce, o
których mowa w ust. 1, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Zarządu Spółki w Niedzicy
ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, pok. Nr 14 (Sekretariat Zarządu) od dnia ukazania się
ogłoszenia do dnia 20.04.2007 r., w godzinach 10.00-15.00 po uprzednim złożeniu
pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.
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8.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od dnia 19-05-2007r. do dnia 28-05-2007r. w
siedzibie Spółki. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej każdy
kandydat zostanie powiadomiony odrębnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
wysłanym na co najmniej 7 dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

-

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem będzie następujący zakres
zagadnień:
wiedza o zakresie działalności Spółki w sektorze energetycznym z uwzględnieniem zasad
organizacji i funkcjonowania sektora w Unii Europejskiej,
znajomość zagadnień sektora turystycznego,
znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników;
znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem
spółek z udziałem Skarbu Państwa;
znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne;
znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki i
Członka Zarządu Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego,
znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa
oraz rachunkowości zarządczej;
związanych z autorską koncepcją rozwoju Spółki.

9.

W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu Spółki/Członka Zarządu Spółki
przez kandydata, który pełnił już funkcję Prezesa lub Członka Zarządu Spółki, Rada
Nadzorcza oceniając przydatność kandydata dokona oceny jego działalności za okres
pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty
podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonaną przez Walne
Zgromadzenie.

10.

Rada Nadzorcza powiadomi listami poleconymi kandydatów uczestniczących w
postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

11.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego
w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
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