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"PORECZENIA KREDYTOWE"

Warmirisko-Mazurski Fundusz,,Porgczenia Kredytowe"
Sp.zo.o.wDzialdowie
oglasza postgpowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarzqdlru

l.

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarz4du Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia
Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie:
I

)

moZe by6 osoba, kt6ra spelnia l4cznie nastgpuj4ce warunki:

a) posiada wyksztalcenie wy2sze lub wyksztalcenie wy2sze uzyskane za granicq uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepis6w odrgbnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, powolania,
wyboru, mianowania, sp6ldzielczej umowy o praca, lub Swiadczenia uslug na podstawie
innej umowy lub wykonywania dzialalnoSci gospodarczej na wlasny rachunek,

co najmniej 3-letnie dodwiadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
samodzielnych albo wynikaj4ce z prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej na wlasny

c) posiada

rachunek,

d) posiada peln4 zdolnoSi do czynno6ci prawnych,
e) nie zostala skazana prawomocnym wyrokiem za przestgpstwa okreSlone w przepisach
rozdzial6w XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591
Kodeksu spolek handlowych, chyba 2e uplynql ju2 piqty rok od uprawomocnienia sig
wyroku skazujqcego i co najmniej trzy lata od dnia zakoriczenia okresu odbywania kary,
chyba 2e wlaSciwy s4d zwolnil j4 z zakazu,

f) nie podlega

okreSlonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pelnienia
funkcji czlonka zarz4du w sp6lkach prawa handlowego.

2) nie mo2e byd osoba, kt6ra spelnia przynajmniej jeden z poniZszych warunk6w:

a) pelni funkcjg spolecznego wsp6lpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posla do Parlamentu Europejskiego na
podstawie umowy o pracg lub Swiadczy pracA na podstawie umowy zlecenia lub innej
umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi

w

sklad organu partii politycznej reprezentuj4cego partig politycznq na

zewn4trz oraz uprawnionego do zaci4gania zobowiqzari,

c) jest zatrudniona przez partig polityczn4 na podstawie umowy o pracg lub Swiadczy pracg
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pelni timkcjg

z

wyboru

w

zakladowej organizacji zwi4zkowej

lub

zakladowej

organizacji zwi4zkowej sp<!lki z grupy kapitalowej,
e)

2.

jej

aktywno6d spoleczna lub zarobkowa rodzi konflikt interestiw wobec dzialalnoSci
Sp6lki.

Kandydaturg na stanowisko Prezesa Zarz4dl nale2y zglosid do Rady Nadzorczej na pidmie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia l2 sierpnia 2020 roku do godziny I 5.00.

Za datg zloLenia zgloszenia uwa2a siE datg fbktycznego wplywu pisma zawieraj4cego to
zgloszenie do siedziby Sp6lki.
Wa.miisko-Mazurgkl Fundusz "Poreczgnia Kredytowg" Sp. z o.q. w Ozialdo{ie 13-200 Dzialdowo. ul. Wolnosci4
tel. 23 697 50 52, fax. 23 697 50 54, email: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info, www.poreczenia-krodytowe.infrc
NIP 571-1G'19647, Regon 519585722, KRS 0000217603. Kapital zakladowy 6 880 000 PLN

Zgloszenia nale2y skladad osobi6cie w siedzibie Sp6lki ul. Wolnodci 4, 13-200 Dzialdowo lub

korespondencyjnie na adres: Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe"
Sp. z o.o. w Dzialdowie, ul. Wolno5ci 4, 13-200 Dzialdowo w zamknigtej kopercie z
dopiskiem ,.Postgpowanie kwalilikacyjne na stanowisko Prczesa Zarz4du WarmiriskoMazurskiego Funduszu ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie".
J.

Do zgloszenia kandydatury nale2y dol4czyi:

a) CV - wlasnorgcznie podpisane,
b) dyplom ukoriczenia studi6w wyZszych,

c)

Swiadectwa pracy lub inne r6wnowa2ne dokumenty potwierdzaj4ce spelnienie wymagafr

okredlonych w ust. I pkt

I lit. b) i c) ogloszenia,

I

d) oSwiadczenie potwierdzaj4ce spelnienie wymagari okreSlonych w ust.

pkt

I

lit.

d)

oraz L

e) informacja (zaSwiadczenie) o niekaralnodci z Krajowego Rejestru Kamego,

f)

o5wiadczenie o wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zwi4zku z
postgpowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarz4du WarmifskoMazurskiego Funduszu ,,Poreczenia Kredytowe" Sp. z o.o.,

g) o3wiadczenie o niespelnianiu warunk6w okre6lonych w ust. I pkt 2 lit.
h) inne dokumenty

wg uznania kandydata

stwierdzaj4ce

a) do e),

jego kwalitikacje

b4d2

umiejgtnoSci.

Wszystkie dokumenty powinny by6 przedlo2one w oryginale lub w odpisie poSwiadczonym
przez notariusza. Po uplywie terminu do zglaszania kandydatur nie jest dopuszczalne skladanie
jakichkolwiek dalszych dokument6w, je2eli Rada Nadzorcza nie zu24da ich przedstawienia.
4.

Wszyscy kandydaci zostan4 zaproszeni do osobistego stawiennictwa na posiedzenie Rady
Nadzorczej w terminie wyznaczonym przez Przewodnicz4cego Rady Nadzorczej.

5.

Wynik wyboru zostanie zamieszczony na stronie intemetowej Sp6tki w terminie nie dluZszym
ni2 5 dni od daty dokonania wyboru.

o.

Z osob4, kt6ra zostala wybrana na stanowisko

Prezesa Zarzqdu zostanie zawarta umowa o

Swiadczenie uslug w zakresie zarzqdzania (kontrakt menedZerski). Zgodnie z Uchwal4
Zgromadzenia Wsp6lnik6w, Rada Nadzorcza moze ustalii wynagrodzenie stale w przedziale
od dwukrotnoSci do czterokrotnoSci przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsigbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwartym kwartale roku poprzednicgo,
ogloszonego przez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego. Ponadto, Prezesowi Zarz4du
moZe byi przyznane wynagrodzenie zmienne uzaleZnione od poziomu realizacji cel6w
zarz4dczych.
7.

Podstawowe dane dotycz4ce zasad funkcjonowania Sp6lki i trybu przeprowadzania
postgpowania kwalitikacyjnego dostgpne s4 na stronie intemetowej pod adresem:
www.poreczenia-kedyowe.info pod zakladkq: Postgpowanie kwalitikacyjne.
Dzialdowo, dnia 29.07 .2020 r.
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