Rada Nadzorcza Spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna z siedzibą w
Niedzicy: ul Widokowa 1, 34-441 Niedzica działając na podstawie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2003r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. 2003r. Nr 55, poz.
476 z późn. zm.) a także na podstawie § 22 ust 3 pkt. 2 Statutu Spółki ogłasza postępowanie
kwalifikacyjne na stanowisko:
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
1. Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i
dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Zespołu Elektrowni
Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna” można składać osobiście w siedzibie Spółki ul.
Widokowa 1, 34-441 Niedzica w godzinach od 10.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku
w terminie do dnia 4 kwietnia 2014r. do godz. 14.00 lub wysłać pocztą kurierską lub listem
poleconym na podany powyżej adres.
2. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na wskazany
powyżej adres, decyduje data doręczenia zgłoszenia do Spółki.
3. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni:
a) posiadać ukończone studia wyższe,
b) legitymować się co najmniej pięcioletnim stażem pracy,
c) korzystać z pełni praw publicznych,
d) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
e) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
f) posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, w tym
w zarządzaniu zespołami ludzkimi i kierowaniu zespołami zadaniowymi,
g) posiadać znajomość sektora energetycznego, z uwzględnieniem funkcjonowania rynku
energii elektrycznej a także zasad organizacji i funkcjonowania sektora w Unii
Europejskiej,
h) posiadać znajomość sektora turystycznego.
4. Zgłoszenie kandydata winno zawierać:
a) list motywacyjny oraz dane personalne (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia,
PESEL, aktualny adres zamieszkania, nr telefonu lub faksu, aktualne miejsce pracy),
b) życiorys (CV) z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
c) w oryginałach lub odpisach dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i staż
pracy lub ich kopie 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,
d) oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy,
e) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub
zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych oraz że nie
toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie w sprawach określonych w art. 18 § 2
kodeksu spółek handlowych,
h) oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu
oświadczenia lustracyjnego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 października 2006
roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013. 1388 j.t.),
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i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz jego udokumentowania, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926
z późn. zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości”,
j) zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż na dwa miesiące przed dniem
publikacji ogłoszenia o konkursie,
k) ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o zgodzie na poddanie się
postępowaniu sprawdzającemu w ww. zakresie.
5. W zgłoszeniu lub w toku postępowania kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej
dodatkowe dokumenty, dotyczące jego kwalifikacji zawodowych i umiejętności (referencje,
certyfikaty, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, kursów językowych).
6. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 26 kwietnia 2014r.
7. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu
o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego w pkt.1 nie
będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu
kwalifikacyjnym. Osoby, których zgłoszenia nie będą podlegały rozpatrzeniu, zostaną
powiadomione pisemnie o tym fakcie, a złożone dokumenty zostaną im zwrócone.
8. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne będą
przeprowadzane w siedzibie Spółki w Niedzicy przy ul. Widokowej 1, w terminie do dnia 7
czerwca 2014r.
9. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną
powiadomieni listem poleconym wysłanym na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem
rozmowy. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i
terminie oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
10. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych i oceny będą następujące zagadnienia:
a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem
spółek z udziałem Skarbu Państwa, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z
udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce,
e) wiedza w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów
przedsiębiorstwa oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
f) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży i
public relations.
11. W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu Spółki przez kandydata, który pełnił
już funkcję Prezesa 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.
12. Informacje o Spółce w zakresie przedmiotu działalności Spółki oraz wyników i innych
danych przekazanych z mocy prawa do Sądu Rejestrowego udostępniane będą kandydatom
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począwszy od dnia ogłoszenia postępowania w siedzibie Spółki w Niedzicy ul. Widokowa 1,
34-441 Niedzica pok. Nr 14 (Sekretariat Zarządu) w godzinach 10.00-14.00 od poniedziałku
do piątku, tylko na pisemny wniosek kandydata. Informacje dotyczące struktury
organizacyjnej oraz strategii rozwoju Spółki dostępne są na stronie internetowej www.zewniedzica.com.pl.
13. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez
wyłonienia kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
14. Rada Nadzorcza listem poleconym poinformuje kandydatów o wynikach postępowania
kwalifikacyjnego niezwłocznie po jego zakończeniu, zwracając jednocześnie złożone przez
kandydata materiały i dokumenty.
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