Załącznik nr 2

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
§1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1)

ogłoszeniu - należy przez to rozumieć ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym, o
treści określonej w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 01/RN/VII/Z/2018 z dnia 5 lutego
2018 roku,

2)

postępowaniu kwalifikacyjnym - należy przez to rozumieć postępowanie kwalifikacyjne
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wszczęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr
01/RN/VII/Z/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku,

3)

rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18
marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 55,
poz. 476 ze zm.),

4)

Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć organ Spółki uprawniony do
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,

5)

Spółce - należy przez to rozumieć Spółkę Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. –
Grupa IHAR,

6)

kandydacie - należy przez to rozumieć osobę przystępującą do postępowania
kwalifikacyjnego poprzez złożenie swojego zgłoszenia,

7)

zgłoszeniu - należy przez to rozumieć zbiór dokumentów określonych w ogłoszeniu o
wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, które winien złożyć kandydat celem
przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.
§2

1. Rada

Nadzorcza

prowadzi

postępowanie

kwalifikacyjne

w

składzie

i

trybie

przewidzianym dla zwykłych posiedzeń.
2. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych Członków ze swojego składu do
realizacji

określonych

zadań

związanych

kwalifikacyjnego.
1

z

prowadzeniem

postępowania

§3
1. W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego następuje otwarcie zgłoszeń oraz ich
weryfikacja polegająca na sprawdzeniu ich formalnej poprawności pod względem
spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu oraz Uchwale Rady Nadzorczej o
wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego (I etap).
2. Z przeprowadzenia weryfikacji sporządza się protokół weryfikacji zawierający listę
wszystkich złożonych zgłoszeń oraz listę kandydatów, których zgłoszenia spełniają
wymogi formalne i mogą zostać dopuszczeni przez Radę Nadzorczą do dalszego udziału
w postępowaniu kwalifikacyjnym (II etap).
3. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
4. Jeżeli w terminie do składania zgłoszeń nie wpłynie żadne zgłoszenie lub zgłoszenie
żadnego z kandydatów nie spełni wymogów formalnych, postępowanie kwalifikacyjne
zostaje zakończone.
5. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania kwalifikacyjnego
zostaną powiadomieni indywidualnie przez Radę Nadzorczą o odrzuceniu zgłoszenia
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wraz z zawiadomieniem Rada
Nadzorcza prześle na adres wskazany przez kandydata złożoną przez niego
dokumentację, przy czym dokumenty nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.
§4
1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o dopuszczeniu kandydatów spełniających wymogi
formalne do II etapu postępowania kwalifikacyjnego w drodze uchwały podjętej
w głosowaniu jawnym.
2. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania zostaną zawiadomieni o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie oraz droga mailową co najmniej na 2 dni przed
ww. terminem. W zaproszeniach zostanie podany termin (data oraz godzina) rozmowy
kwalifikacyjnej, jak również istotne porządkowe informacje dla kandydatów. Z
powiadomienia telefonicznego zostanie sporządzona notatka potwierdzająca dokonanie
ww. czynności.
3. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane w kolejności zgłoszeń
złożonych przez kandydatów.
4. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę)
uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
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§5
1. Celem rozmów kwalifikacyjnych jest sprawdzenie i ocena predyspozycji, wiedzy i
kwalifikacji kandydatów w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Prezesa
Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza przy wyborze najlepszego kandydata będzie kierować się następującymi
kryteriami:
1) wiedzą o zakresie działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa,
2) znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników,
3) znajomością zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym
uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w
spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomością zasad
nadzoru właścicielskiego,
4) doświadczeniem niezbędnym do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
5) znajomością zagadnień z zakresu hodowli roślin uprawnych i nasiennictwa oraz
funkcjonowania rynku rolno-spożywczego krajowego i zagranicznego, a także
branży rolniczej,
6) znajomością języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym
komunikację.
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