Zal4cznik do uchwaly
Rady Nadzorczej Warmifisko-Mazurskiego Funduszu
,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie
Nr l7l2017 z dnia 02.08.2017r., ze zmianami
wynikaj4cymi z uchwaly Nr 6.1/2018 z dnia
10.05.2018r. Rady Nadzorczej oraz uchwaly
Nr I 3/2018 z dnia 02.08.201 8r. Rady Nadzorczej
(tekst jednolity)

Zasady i tryb przeprowadzenia postgpowania kwalilikacyjnego
na

[.

stanowisko Prezesa Zarzqdu Sprilki

Nab6r na stanowisko Prezesa Zarz4du odbywa sig w trybie otwartym i konkurencyjnym.

2. Rada Nadzorcza dokona wyboru

Prezesa Zarzqdu spoSr6d nieograniczonej liczby kandydat6w

w glosowaniu tajnym w obecno6ci co najmniej trzech cztonk6w Rady.

3. Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej lub jego

Zastgpca publicznie oglosi o mo2liwoSci zglaszania

kandydatur na stanowisko Prezesa Zarz4du nie p62niej ni2 w terminie 14 dni od dnia odwolania
dotychczasowego Prezesa Zarz4du lub najp62niej
Ogloszenie powinno

na 14 dni przed uplywem jego kadencji.

byi dokonane poprzez jego wywieszenie w siedzibie Sp6lki oraz poprzez

jego publikacjg na stronie intemetowej Sp6lki. Ogloszenie powinno zawierat, wszystkie
informacje niezbgdne do skutecznego zgloszenia kandydatury oraz uczestnictwa w konkursie
przez zainteresowane osoby.

4. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarz4du powinien spelnia6 warunki okreSlone uchwal4

Nr

2/201

7

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w

z

dnia

26.04.201

7r. w

sprawie

wymog6w dla kandydat6w na czlonk6w zarz4du Sp6lki.

5. Kandydaturg na stanowisko

Prezesa Zarz4du nale2y

zglosii do Rady Nadzorczej na

piSmie

w nieprzekraczalnym terminie okredlonym w ogloszeniu. Za datq zlolenia zgloszenia uwaZa sig
datg faktycznego wply"wu pisma zawierajqcego to zgloszenie do siedziby Sp6lki.

6. Do zgloszenia kandydatury naIe2y dol4czy(, wlasnorgcznie podpisany przez kandydata 2yciorys
(CV), oraz dokumenty potwierdzaj4ce spelnienie wymog6w okre5lonych w arl. 22 ustawy o
zasadach zarz4dzania mieniem patistwowym, a takze inne dokumenty potwierdzaj4cc spelnienie

przez kandydata warunk6w wymaganych przy ubieganiu sig o rvyb6r na stanowisko Prezesa

Zarz4du. Wszystkie dokumenty powinny

byi

przedloZone

po5wiadczonym przez notariusza. Po uplywie terminu

do

w

oryginale lub

w

odpisie

zglaszania kandydatur nie jest

dopuszczalne skladanie jakichkolwiek dalszych dokument6w, jeZeli Rada Nadzorcza nie zaa4da
ich orzedstawienia.
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Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej wezwie wszystkich kandydat6w do osobistego stawiennictwa
na posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie

l4 dni od dnia, w ktorym uplyn4l termin zgloszeri

kandydatur w celu umoZliwienia czlonkom Rady Nadzorczej zadawania pytari tym kandydatom.

8. Rada Nadzorcza na posiedzeniu okredlonym w pkt. 7 ustali listg kandydat6w na stanowisko

po uprzednim zweryfikowaniu skuteczno6ci zgloszenia poszczeg6lnych

Prezesa Zarz4du,

kandydatur. Rada Nadzorcza ustala listg pytari
wysluchania,

do wszystkich kandydat6w w celu ich

pvy czym czlonkowie Rady majq prawo do zadawania innych pytan. Po ustaleniu

listy kandydat6w

i

ich wysluchanit przez Radg, Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej lub inna

osoba przewodnicz4ca na tym posiedzeniu wskaze czlonka Rady, kt6ry bgdzie wykonywai
czynnoSci komisji skrutacyjnej, a nastgpnie poleci temu czlonkowi przygotowanie kart do
glosowania. Na karcie do glosowania umieszcza sig imiona i nazwiska kandydat6w w kolejnoSci
alfabetycznej.

9. Glosowanie odbywa sig poprzez skredlenie nazwisk tych kandydat6w, na kt6rych czlonek Rady
nie glosuje i pozostawienie tylko jednego nie skreSlonego nazwiska oraz przekazanie karty do
glosowania czlonkowi Rady wykonuj4cemu czynnodci komisji skrutacyj nej. Glos uznaje sig za

niewaZny

w

przypadku, gdy na karcie

do

glosowania skreSlono nazwiska wszystkich

kandydat6w lub gdy na karcie do glosowania pozostawiono wigcej niz jedno nie skredlone
nazwisko kandydata. Po przeliczeniu glos6w i sporz4dzeniu przez czlonka Rady wykonujqcego
czynnoSci komisji skrutacyjnej pisernnego protokolu z przebiegu glosowania oglasza on tred6

protokolu komisji skrutacyj nej z przeprowadzonego glosowania.
9a. W przypadku glosowania nad jedn4 kandydatur4 na karcie do glosowania umieszcza sig imig i
nazwisko jedynego kandydata oraz umoZliwia sig oddanie glosu za kandydatur4 albo przeciwko
kandydaturze, b4dt tez oddanie glosu wstrzymujqcego si9.
10.

Na stanowisko Prezesa Zarzqdu zostaje wybrany ten spoSr6d kandydat6w, kt6ry uzyska

najwigksz4 iloSi glos6w. W przypadku niemoZno5ci stwierdzenia wyboru z powodu uzyskania

r6wnej iloSci glos6w przez dw6ch lub wigcej kandydat6w, Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej
lub inna osoba przewodnicz4ca na posiedzeniu zarz4dza dodatkow4 turg glosowania, w kt6rej
uczestnicz4 jedynie

ci

kandydaci, kt6rzy uzyskali tak4 sam4 najwigksz4 iloSi glos6w.

W przypadku ponownej niemo2noSci wyboru kandydata Rada Nadzorcza mole postanowii
przeprowadzaniu kolejnych glosowari lub zarz1dzic przerwg

w

posiedzeniu

i

o

kontynuowai

wyb6r w tym samym lub innym terminie.

ll.

Karty do glosowania po przeprowadzeniu glosowania powinny by(, przez przewodnrcz4cego

Rady Nadzorczej

lub inn4 osobg

przewodnicz

c4 na tym

posiedzeniu zabezprcozone

w zaklejonej i podpisanej kopercie oraz zarchiwizowane w siedzibie Sp6lki.
1

2.

o

wyT

riku wyboru Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej powiadamia na stronie

Sp6lki w terminie nie dlu2szym niZ 5 dni od daty dokonania wyboru.

il

n^,1.

intemetowej

