Ogłoszenie nr 149/2008/DNWiP3
o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej
Spółki: Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2008 r.
Firma i siedziba spółki: Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o. o. z siedzibą
w Gdańsku
Liczba członków rady nadzorczej przewidywanych do powołania: 2
Numer KRS: 0000054399
Podstawowy przedmiot działalności Spółki:
Produkcja:
• sprzętu do odbioru TV kablowej
• anten i sprzętu antenowego
• centrali alarmowych i sygnalizatorów
1.
a)

Kandydaci do składu rady nadzorczej powinni spełniać następujące wymagania:
wymagania konieczne:
- posiadać zdany egzamin na kandydata na członka rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, bądź dokument
zwalniający z obowiązku zdawania egzaminu (wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych
rewidentów, doradców inwestycyjnych, stopień naukowy doktora nauk prawnych lub ekonomicznych)
- wykształcenie wyższe: prawnicze lub ekonomiczne lub związane z przedmiotem działalności Spółki,
co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach pracy związanych z działalnością
gospodarczą, finansową obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim.
b) wymagania pożądane:
- znajomość zagadnień branży w jakiej działa Spółka,
- doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru.
2.

Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia i oświadczeń, których wzór stanowi załącznik do
ogłoszenia oraz C.V. na maksymalnie dwóch stronach papieru formatu A4.

3.

Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści
ogłoszenia, zgłaszają swój udział w postępowaniu w terminie siedmiu dni kalendarzowych, licząc od dnia
ukazania się ogłoszenia o postępowaniu. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie i oświadczenia
wpłynęły do Ministerstwa Skarbu Państwa przed jego upływem.

4.

Zgłoszenie i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Departament
Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522
Warszawa, z dopiskiem „Dotyczy ogłoszenia nr 149/2008/DNWiP3 z dnia 10.04.2008 r. – spółka Gdańskie
Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku.

5. Bez rozpoznania pozostawia się:
a) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie;
b) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.
6.

Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania
się.

7.

Zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie
zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

8.

Osoba wskazana przez Ministra Skarbu Państwa na członka rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem
Skarbu Państwa, urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do rady nadzorczej, zobowiązana jest do
złożenia Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–

1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr
115, poz. 789 i Nr 165, poz. 1171) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie
z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

