Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
kwalifikacyjnego
Rada Nadzorcza spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police,
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Wiceprezesa Zarządu
I.

Opis stanowiska i wymagań:

1. Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa, do którego obowiązków należy zarządzanie Spółką,
powinni spełniać łącznie poniższe warunki:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
b) posiadać 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;
c)

posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek;

d) spełniać inne, niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych,
a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka
organu zarządzającego w spółkach handlowych;
2.

Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia
przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) 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;
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz
oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
c)

jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
związkowej grupy kapitałowej;
e)

jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Wiceprezes Zarządu, zgodnie z umową Spółki, zostanie powołany przez Radę Nadzorczą
spośród kandydatów wskazanych przez Wspólników.
4. Zagadnienia będące przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny wszystkich kandydatów:
a) wiedza kandydata o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka;
b) znajomość przez kandydata zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników;
c)

znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem
spółek publicznych;

d) doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu;
e) wiedza, kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie właściwej ze względu na zakres spraw
prowadzonych przez Wiceprezesa Zarządu Spółki.

II. Zgłoszenia kandydatów i proces wyboru/selekcji:
1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.,
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police w sekretariacie Spółki (parter budynku P-3 przy Porcie Barkowym w Policach),
w godz. 8.00 - 14.00, w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. do godz. 14.00. Zgłoszenia w zaklejonej
kopercie, z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – NIE OTWIERAĆ”,
należy składać lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską.
2.

W przypadku przesłania ofert pocztą lub przesyłką kurierską decyduje data wpływu do Spółki.

3.

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
a)

list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV z podaniem adresu do korespondencji, adresem e-mail
i numerem telefonu kontaktowego);

b)

odpisy/kopie dokumentów potwierdzających:
- posiadanie wykształcenia wyższego lub jego uzyskania za granicą, uznanie
w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
- 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,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych
albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty,
dyplomy, zaświadczenia).
Odpisy/kopie dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. 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;

c)

oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wystawionego nie wcześniej niż 30 dni
przed datą zgłoszenia;

d)

oświadczenia:

- o posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu 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,
- o posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub
samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o byciu niekaranym za przestępstwa umyślne oraz o tym, że nie zostało wszczęte
przeciw kandydatowi postępowanie karne/karnoskarbowe/dyscyplinarne,
- o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
- o niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika posła, społecznego
współpracownika senatora, lub społecznego współpracownika posła do Parlamentu
Europejskiego,
- o niebyciu zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub
biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę umowy
zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- o niewchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na
zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- o niebyciu zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę
i nieświadczeniu przez kandydata pracy na rzecz partii politycznej na podstawie umowy
zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- o niepełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej ani w zakładowej
organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty,
- o tym, że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów
wobec działalności Spółki,
- zawierające informację dotyczącą wskazania czy kandydat wykonuje/nie wykonuje
innej działalności, która jest konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej
przez Spółkę,
- zawierające informację, czy kandydat uczestniczy/nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej, bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek organu,
- zawierające informację, czy kandydat figuruje/nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu,
niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;
- o akceptacji zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
obowiązującego w Spółce;
- o zgodzie na powołanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.
4.

Otwarcie zgłoszeń zostanie dokonane w dniu 19 lutego 2020 r. o godz. 10:00.

5.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu lub
złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu,
a kandydaci nie wezmą udziału w dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci,
których oferty nie będą podlegały rozpatrzeniu, zostaną powiadomieni o tym fakcie pisemnie,
a złożone dokumenty zostaną im zwrócone.

6.

Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, którzy uzyskają
akceptację Wspólników wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej przez Radę
Nadzorczą. O terminie spotkania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 29
lutego 2020 r. Spotkania kandydatów z Radą Nadzorczą odbędą się w siedzibie Spółki w dniu
3 marca 2020 r. od godz. 10:00, w sali konferencyjnej (parter).

7.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie swobodnie ograniczyć postępowanie, w tym weryfikację
i ocenę kolejnych kandydatów, bądź zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia
kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o powyższych decyzjach.

8.

Podstawowych informacji o Spółce, wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, zawierający
oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności, udziela Dyrektor Finansowy Spółki
w siedzibie Spółki, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police (parter budynku P-3), w terminie do dnia 07
lutego 2020 r. w godz. od 8.00 do 14.00, w zakresie:
- przedmiotu działalności Spółki,
- wyników działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, dla którego zostało zatwierdzone
sprawozdanie finansowe przez Zgromadzenie Wspólników.

9.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza powiadomi telefonicznie
kontaktując się za pośrednictwem numeru telefonu wskazanego przez kandydata.

10. Zgłoszenia kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną odesłane
kandydatom listem poleconym.
11. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie traktowane
będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.
12. Mając na celu realizację zapisów art. 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania
mieniem państwowym, kandydat może zostać zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni
dodatkowych oświadczeń wynikających z ww. ustawy.
13. W przypadku wyboru i powołania na Wiceprezesa Zarządu Spółki, Zarządzający będzie podlegał
ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej, określonym w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne.
14. W przypadku wyboru i powołania z Wiceprezesem Zarządu będzie zawarta umowa o świadczenie
usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z obowiązkiem świadczenia
osobistego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń
osób kierujących niektórymi spółkami.
15. Jeżeli wyłoniony i powołany kandydat wycofa zgodę na powołanie w skład Zarządu Spółki lub
zrezygnuje z funkcji w okresie miesiąca od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, Rada
Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu kolejnemu
najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.
16. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku
przeprowadzonego postępowania, mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po
ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w
ww. terminie zostaną zniszczone.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) –
dalej RODO, informuje się, że:
1.

2.
3.

4.

5.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. (ZMPP Sp. z o.o.)
z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000223709,
NIP: PL8512895240.
Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: portmorski@portpolice.pl lub
korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania
kwalifikacyjnego na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu, zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki
i przepisami prawa.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie
uzasadnionego interesu administratora w zakresie ustalenia warunków współpracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w
celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
1)

podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;

2)

podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań (świadczącym usługi
informatyczne, marketingowe, prawne, windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, ochrony, kurierskie
oraz pocztowe);

3)

podmiotom z Grupy Azoty

6.

Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Rady
Nadzorczej o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu jest dobrowolne, ale jest
warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.

7.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Niezależnie od powyższych praw może Pani/Pan wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora
lub interesu publicznego. Pani/Pana dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie
wykazane, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Aby mieć pewność, że Pani/Pan jest uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić o podanie dodatkowych
informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

8.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
ich przetwarzania i w celach archiwalnych.

