






16. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

2) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem 

Skarbu Państwa, w tym podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,

3) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki,

4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

5) przygotowaną przez Kandydata pisemną ramową koncepcję zarządzania Spółką lub 

prowadzenia spraw Spółki, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o 

Spółce,

6) znajomość języka angielskiego.

17. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

18. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki 

podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata 

pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

19. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

1) wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,

2) Umowę Spółki,

3) zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.

20. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu 

kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w pkt 19, jest Kierownik 

Biura Organizacji i Kadr Pani Joanna Bartosz tel. 32 3019 200, mail: joanna.bartosz@obrum.pl.

21. Spółka powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym

o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

22. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia 

Kandydata oraz bez podania przyczyn.

23. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji podejmowanych przez Radę 

Nadzorczą w toku Postępowania Kwalifikacyjnego.

24. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu 

kwalifikacyjnym.

25. 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.

26. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z 

udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 

grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu pozyskania opinii na temat 

Kandydata.

27. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego może być zobowiązany do 

niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich 

koncesji. 

Załączniki: 

1. Oświadczenie kandydata

2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OBRUM sp. z o.o.

3. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PGZ S.A.
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