Załącznik nr 1
do uchwały Rady Nadzorczej
nr 61/X/2022 z dnia 24.02.2022 roku

Rada Nadzorcza
Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg
KRS: 0000062697
ogłasza
na warunkach przewidzianych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania
mieniem państwowym i § 17 ust. 2 w zw. z § 21 ust. 3 pkt 3) Aktu Założycielskiego- Umowy Spółki
ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
WICEPREZESA ZARZĄDU
Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Spółka z o.o.
Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki należy
składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2022r. do godz. 14:30: osobiście
w siedzibie Spółki - przy ul. Chemicznej 3, 39-400 Tarnobrzeg, w Sekretariacie w godz.
800 – 1430 lub za pośrednictwem operatora pocztowego czy kuriera na adres Spółki:
ul. Chemiczna 3, 49-400 Tarnobrzeg (w każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia
uważać się będzie datę jego wpływu do siedziby Spółki), w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki
ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Spółka z o.o. – nie otwierać”
O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data i godzina
doręczenia przesyłki do siedziby spółki.
Kandydat na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinien
spełniać łącznie następujące warunki:
1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2) 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,
3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek,
4) korzystać z pełni praw publicznych,
5) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
6) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
7) złożyć Ministrowi Aktywów Państwowych, w związku z wszczęciem postępowania
kwalifikacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, oświadczenie lustracyjne o którym

mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) lub oświadczenie o złożeniu Ministrowi
Aktywów Państwowych informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego
(dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).
Członkiem zarządu Spółki nie może zostać osoba, która spełnia przynajmniej jeden
z poniższych warunków:
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,
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 podobnym 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.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) kwestionariusz osobowy (stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia) wraz
z oświadczeniem o posiadaniu wykształcenia wyższego; oświadczeniem o co najmniej
5-letnim stażu pracy, w tym co najmniej 3-letnim doświadczeniu na stanowisku
kierowniczym; oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczeniem
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; oświadczeniem o niepodleganiu
określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska
członka zarządu w spółkach prawa handlowego; oraz standardową klauzulą o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2) list motywacyjny,
3) oświadczenie o złożeniu Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenia lustracyjnego
w związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na wyżej wymienione
stanowisko lub oświadczenie o złożeniu Ministrowi Aktywów Państwowych informacji
o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych
przed dniem 1 sierpnia 1972 r.),
4) zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem
zgłoszenia,
5) dokumenty potwierdzające posiadane wyksztalcenie i co najmniej 5-letni staż pracy
kandydatów, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
– w oryginałach lub odpisach, odpisy dokumentów mogą być 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,
6) informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres
e-mail, telefon kontaktowy).
Zgodnie z art. 7 ust 1 i 2, w związku z art. 4 pkt 39) ustawy z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944
- 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) kandydat
urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. winien złożyć Ministrowi Aktywów Państwowych
stosowne oświadczenie lustracyjne (dokument lustracyjny kierowany do Ministra Aktywów
Państwowych powinien zawierać dokładną informację o podmiocie, w którym ma miejsce
postępowanie kwalifikacyjne). Stosownie do art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy, kandydat, który
składał już oświadczenie lustracyjne, zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego,
przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych
informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po upływie terminu
nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu
kwalifikacyjnym.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie
Nadzorczej Spółki dodatkowe dokumenty.
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 14 marca 2022 roku.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przedłożyli w wymaganym terminie
zgłoszenia spełniające wymogi formalne, przeprowadzone będą przez Radę Nadzorczą
w siedzibie Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Spółka z o.o.
przy ul. Chemicznej 3, 39-400 Tarnobrzeg w okresie od 16 marca 2022 roku do 18 marca
2022 roku.
Dokładny termin rozmowy określony zostanie w zaproszeniu wysłanym kandydatowi
na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Dodatkowo, kandydaci zostaną poinformowani
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie, najpóźniej 1 dzień przed wyznaczonym
terminem rozmowy.
Rada Nadzorcza może zdecydować o konieczności
kwalifikacyjnych z wszystkimi lub niektórymi kandydatami.

dodatkowych rozmów

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:
1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
2) znajomość zagadnień
pracowników,

związanych

z

zarządzaniem

i

kierowaniem

zespołami

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, 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 oraz znajomość zasad nadzoru
właścicielskiego,
4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki,

5) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,
6) wiedza w zakresie marketingu i sprzedaży,
7) wiedza w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów
przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.
Kandydat może zwrócić się do Zarządu Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE
„Siarkopol” TARNOBRZEG Spółka z o.o. z pisemnym wnioskiem o udostępnienie do
wglądu podstawowych informacji o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa
sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w Tarnobrzegu
przy ul. Chemicznej 3, 39-400 Tarnobrzeg (w Sekretariacie), po złożeniu oświadczenia
o zachowaniu poufności, w terminie do dnia 10 marca 2022r. w godzinach 8:00-14:00.
Informacje będą udostępnione w dniach roboczych.
Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę)
uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania
kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.
W takiej sytuacji Spółka poinformuje o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego poprzez
umieszczenie komunikatu na swojej stronie internetowej.
Rada Nadzorcza zastrzega, że nie będzie rozpatrywać odwołań kandydatów, których
zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną powiadamiani
o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie będą mieć
przepisy określające funkcjonowanie spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa,
a w szczególności ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym i Akt Założycielski- Umowa Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol”
TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Załącznik:
- kwestionariusz osobowy
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