Ogłoszenie nr 257/2008/DNWiPI
o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej
Spółki akcyjnej Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzowie
dnia 16 maja 2008 r.

Firma i siedziba spółki: 41-503 Chorzów, ul. Narutowicza 15
Liczba członków rady nadzorczej przewidywanych do powołania: 3 osoby
Numer KRS: 0000070509
Podstawowy przedmiot działalności Spółki: produkcja gazów technicznych, chemikaliów
nieorganicznych i organicznych

1. Kandydat do rady nadzorczej Spółki powinien być zarejestrowany w Bazie kandydatów
na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa,
prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.
2. Kandydaci do składu rady nadzorczej powinni spełniać następujące wymagania:
a) wymagania konieczne:
- ukończone studia wyższe,
- posiadać co najmniej 3-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z
działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem
właścicielskim (dokładny opis),
- nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych;
b) wymagania pożądane:
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie prawa, ekonomii, zarządzania,
techniczne, w tym chemia (inżynieria chemiczna i procesowa),
- znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz zasad nadzoru
właścicielskiego nad tymi spółkami lub doświadczenie w organach spółek prawa
handlowego,
- doświadczenie zawodowe w obszarze funkcjonowania Spółki.
3. Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia i oświadczeń, których wzór
stanowi załącznik do ogłoszenia oraz CV (maksymalnie 2 strony) z przebiegiem kariery
zawodowej.
4. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki
określone w treści ogłoszenia, oraz wymagane od kandydatów na członków rady
nadzorczej, określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w
sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w
których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198. poz. 2038 oraz z
2006 r. Nr 61, poz. 432), powinny zgłosić swój udział w postępowaniu w terminie
siedmiu dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu ukazania się ogłoszenia
o postępowaniu, w formie pisemnej zgodnie z treścią ogłoszenia, na wskazany adres.
Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Ministerstwa przed jego
upływem.
5. Zgłoszenie i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na
adres: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji 1 Ministerstwo Skarbu
Państwa ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, z dopiskiem „Dotyczy ogłoszenia
nr 257/08/DNWiP1 z dnia 16 maja 2008 roku– spółka Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w
Chorzowie”.

6. Bez rozpoznania pozostawia się:
a) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie;
b) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.
7. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje
możliwość odwołania się.
8. Zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania
zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia
postępowania kwalifikacyjnego.
9. Prowadzone postępowanie może zostać zakończone w każdym czasie bez podania
przyczyn.
10. 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.

ZGŁOSZENIE I OŚWIADCZENIA
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
Ja, niżej podpisany:
1. Imię i nazwisko
…………………………………………………..............................................……………….....
……..………………………………………………………...……………………………….…
2.
PESEL………………………………………………...…………………………………….…..
3. Adres korespondencyjny
...…………………….……………………………………………………………………….......
…………………………………………………………..……………………………………….
4. Nr telefonu / e-mail
………………………………..……………/……………………………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie nr /2008/DNWiP I o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej z dnia

,

niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na członka rady nadzorczej Spółki Azoty-Adipol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie zwanej dalej „Spółką”, oraz oświadczam, iż spełniam wymagania zawarte we
wspomnianym ogłoszeniu.
Poniżej przedstawiam informacje potwierdzające powyższe oświadczenie:

W zakresie ust. 1 ogłoszenia:
Oświadczam, że jestem zarejestrowany w Bazie kandydatów na członków rad nadzorczych
spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu
Państwa.
W zakresie ust. 2a ogłoszenia:
-

przedstawiam kopie dokumentów potwierdzających fakt ukończenia studiów wyższych,

-

oświadczam, że posiadam co najmniej 3-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy
związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub
nadzorem właścicielskim (opis – do 10 zdań),

-

oświadczam, że nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub
zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych.

W zakresie ust. 2b ogłoszenia:
-

przedstawiam kopie dokumentów potwierdzających fakt ukończenia studiów wyższych
magisterskich z zakresu nauk ekonomicznych/prawa/zarządzania/techniczne*,

-

oświadczam, że znam zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym
uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

-

oświadczam, że posiadam wiedzę w zakresie działalności branży, w jakiej działa Spółka
(krótki opis – 3-4 zadnia).

* niepotrzebne skreślić
...........................................................................
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

…….............................................
/podpis składającego oświadczenie/

Ponadto oświadczam, że:
1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z
dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn.
zm.);
3) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o
których mowa w pkt 2;
4) nie jestem zatrudniona/y w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub
biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia
lub innej umowy o podobnym charakterze;
5) nie wchodzę w skład organów partii politycznych, reprezentujących partie polityczne na
zewnątrz lub uprawnionych do zaciągania zobowiązań;
6) nie jestem zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę;
7) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłam/łem żadnej szkody
stwierdzonej

prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;

8) w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywałam/em czynności nadzoru lub zarządu w spółkach
z większościowym udziałem Skarbu Państwa albo wykonywałem wspomniane czynności
i w ciągu ostatnich 3 lat uzyskałam/łem absolutorium z ich wykonywania.

....................................................................................
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

...................................................
/podpis składającego oświadczenie/

Dodatkowo oświadczam, że:
1) nie pozostaję ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązanym ze Spółką w
stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;
2) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką;
3) nie jestem wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym
Zgromadzeniu podmiotu powiązanego;

4) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu lub pracownikiem podmiotu
dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub
Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
5) nie jestem pracownikiem ani wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem, siostrą, rodzicem
małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec osoby nie
spełniającej warunków wymienionych w pkt 1-4.

....................................................................................
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

.....................................................
/podpis składającego oświadczenie/

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności
mających znaczenie prawne (art. 271 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w powyższych
oświadczeniach są zgodne z prawdą.
....................................................................................
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

.................................................
/podpis składającego oświadczenie/

Wyrażam zgodę na:
1) przetwarzanie powyższych danych przez Ministerstwo Skarbu Państwa do celów
postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
2) opublikowanie moich danych osobowych obejmujących: imię nazwisko, wykształcenie
oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu kodeksu cywilnego, na stronie internetowej
Ministerstwa Skarbu Państwa w przypadku umieszczenia mnie na liście, o której mowa w
§ 6 ust. 1 zarządzenia Nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r.

......................................................................
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

……………............................................
/podpis składającego oświadczenie/

