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OGŁOSZENIE  
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA PREZESA ZARZĄDU  

SPÓŁKI GRUPA AZOTY TRANSTECH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POLICACH („SPÓŁKA”) 

Komisja Kwalifikacyjna powołana uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki Grupa Azoty 
Transtech Sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa 
Zarządu Spółki. 

1. Kandydat na funkcję Prezesa Zarządu powinien spełniać łącznie następujące warunki: 
1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 
2) korzystać w pełni z praw publicznych, 
3) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane 

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 
4) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powo-

łania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na 
podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachu-
nek, 

5) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub sa-
modzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny ra-
chunek, 

6) spełniać inne niż wymienione w pkt. 1 - 5 niniejszego ustępu wymogi określone 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać 
ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego 
w spółkach handlowych. 

2. Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia co najmniej jeden 
z poniższych warunków: 
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, 

senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego 
na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub 
innej umowy o podobnym charakterze, 

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną 
na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy 
pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organi-
zacji związkowej Spółki z Grupy Kapitałowej, 

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności 
Spółki. 

3. Zgłoszenie kandydata na funkcję Prezesa Zarządu Spółki powinno zawierać: 
1) życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny; 
2) oświadczenia o: 

a) korzystaniu w pełni z praw publicznych, 
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmo-

wania stanowiska Członka Zarządu w spółkach prawa handlowego, 
d) akceptacji zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego obowiązu-

jącego w Spółce, 
e) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwa-

rzanie przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną uchwałą Zgromadzenia Wspólników 
spółki Grupa Azoty Police Transtech z o.o. moich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarzą-
du Spółki, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
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nych). Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i o prawie do ich poprawiania”, 

f) spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określonych w art. 22 
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. 
U. z 2016r. poz. 2259 z późn. zm.), 

g) pełnionych funkcjach w organach innych podmiotów, 
h) wyrażeniu zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu, 
i) danych teleadresowych (adres do doręczeń, numer telefonu i adres poczty elektro-

nicznej). 
3) Oryginały lub urzędowe odpisy oryginałów (z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej) dokumen-

tów potwierdzających: 
a) ukończenie studiów wyższych, 
b) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, 

wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na pod-
stawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachu-
nek, 

c) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodziel-
nych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 

d) dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty), 
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wystawioną nie 

wcześniej niż na 2 (dwa) miesiące przed datą zgłoszenia w postępowaniu kwalifika-
cyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, 

Z zastrzeżeniem dalszych postanowień ogłoszenia, spełnienie przez kandydata wymogów 
określonych wyżej uprawnia kandydata do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 

4. Przesłane w procesie kwalifikacyjnym dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub 
kopiami urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, po-
świadczonymi za zgodność z oryginałem przez kandydata na funkcję Prezesa Zarządu 
spółki. W takim przypadku kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki jest zobowią-
zany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie 
poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

5. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać na prośbę Komisji 
Kwalifikacyjnej dodatkowe dokumenty. 

6. Kandydatury, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu podlegają odrzuce-
niu. 

7. Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce oraz dokumenty Spółki w rejestrze przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-
Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000003660 oraz na 
oficjalnej stronie internetowej Spółki: http://www.transtech.pl. 

8. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 7 czerwca 2021; godz. 12:00 (decyduje 
data doręczenia na adres Jedynego Wspólnika – dane adresowe jak w pkt. 15). Zgłosze-
nia, które zostały złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają 
rozpatrzeniu i ocenie. 

Uwaga! 
W spółkach Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” 
S.A. dzień 4 czerwca 2021 r. jest dniem dodatkowo wolnym od pracy. 

http://www.transtech.pl/
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9. Komisja Kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo swobodnej oceny i kwalifikacji zgłoszeń 
oraz swobodnego ograniczenia liczby kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu po-
stępowania. 

10. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbywać się będą w dniach od 14 do 
15 czerwca 2021 roku w siedzibie Jedynego Wspólnika w Policach, ul. Kuźnicka 1 lub 
zdalnie, za pomocą telekonferencji. 
O terminie i sposobie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych poszczególni kandydaci 
zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie 
z danymi kontaktowymi wskazanymi w zgłoszeniu. 

11. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie w szczególności ocena: 
1) wiedzy kandydata o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa 

Spółka, 
2) znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracow-

ników, 
3) znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnie-

niem spółek publicznych, 
1) doświadczenia kandydata niezbędnego do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu 

Spółki, 
2) wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia w dziedzinie właściwej ze względu na zakres 

spraw prowadzonych przez Prezesa Zarządu Spółki. 

12. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres 
poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu. 

13. Zgłoszenie kandydata na funkcję Prezesa Zarządu spółki może zostać odebrane osobiście 
przez kandydata pod adresem wskazanym poniżej w terminie 1 (jednego) miesiąca od 
dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane po tym termi-
nie zostaną komisyjnie zniszczone. Oryginały dokumentów udostępnionych przez kandy-
data w trakcie postępowania zostaną mu zwrócone na adres korespondencyjny wskazany 
w zgłoszeniu. 

14. Komisja Kwalifikacyjna może w każdym czasie swobodnie ograniczyć postępowanie, 
w tym weryfikację i ocenę kolejnych kandydatów, bądź zakończyć postępowanie kwalifi-
kacyjne bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny. Komisja 
Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów o powyższych decyzjach.  

15. Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać w zamkniętej 
kopercie na adres Jedynego Wspólnika: 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A 
Biuro Zarządzania Korporacyjnego 
ul. Kuźnicka 1 
72 – 010 POLICE  
 

z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty 
Transtech Spółka z o.o.” 

Data publikacji ogłoszenia: 21 maja 2021 roku 





 
POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW KORPORACYJNYCH SPÓŁKI - 


REKRUTACJA  


1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych (RODO) 


Niniejsza polityka („Polityka”) dotyczy danych osobowych, które zbiera Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A. prowadząca postępowanie rekrutacyjne/ konkursowe. 


Administratorem danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.   


Lp. Nazwa spółki Adres spółki 
Dane kontaktowe 


spółki 
Dane kontaktowe 


inspektora ochrony danych 


1.  


Grupa Azoty 
Zakłady 


Chemiczne 
„Police” S.A.  


ul. Kuźnicka 1, 


72-010 Police  


tel.: +48 91 317 17 17 


fax: +48 91 317 36 03 


 


iod.police@grupaazoty.com 


W niniejszej polityce informujemy o sposobach, w jakich dane osobowe są wykorzystywane, 
a także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich 
danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres e-
mail podany powyżej. 


2. Co reguluje polityka prywatności? 


Niniejsza polityka dotyczy zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych 
kandydatów do pracy w Spółkach („Kandydaci” lub „Państwo”) bez względu na podstawę 
prawną zatrudnienia. 


3. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy? 


3.1 Dane Kandydatów 


3.1.1 Obowiązkowe dane Kandydatów  


Od Kandydatów zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, takie jak 
imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia, a także inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku 
pracodawcy nałożonego przepisem prawa. Podanie tych danych przez Kandydatów jest 
wymogiem ustawowym (w przypadku Kandydatów zatrudnianych w oparciu o umowę 
o pracę). Konsekwencją niepodania danych jest niemożność nawiązania zatrudnienia. 


3.1.2 Pozostałe dane o Kandydatach 


Przy okazji przesyłania życiorysów (CV) bezpośrednio do Spółki, mogą Państwo również podać 
inne dane, takie jak Państwa wizerunek utrwalony na zdjęciu. Podanie tych danych przez 
Kandydatów jest całkowicie dobrowolne. 


3.1.3 Dane wrażliwe 


Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą również obejmować specjalne, szczególnie 
wrażliwe kategorie danych, takie jak informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności. Będą 
one szczególnie chronione przez Spółkę. W szczególności takie dane nie będą udostępniane 
żadnym niepowołanym osobom. 


3.1.4 Dane dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa  


Przetwarzane przez nas dane mogą obejmować dane osobowe dotyczących wyroków 
skazujących oraz naruszeń prawa wyłącznie w sytuacji gdy obowiązek ich zbierania 
i przetwarzania wynika z przepisów prawa. 







 


3.1.5 Dane kontaktowe 


W ramach rekrutacji zbieramy dane umożliwiające kontakt z Kandydatem, takie jak adres e-
mail lub numer telefonu. W celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym niezbędne jest 
podanie adresu e-mail; podanie numeru telefonu może przyczynić się do ułatwienia kontaktu 
z Państwem. 


4. Na jakiej podstawie prawnej i do jakich celów przetwarzamy dane osobowe? 


4.1 Podstawa prawna przetwarzania danych 


Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy: 


a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa 
lub zgodnie z Państwa żądaniem jest niezbędne do podjęcia konkretnych czynności 
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do przeprowadzenia 
procesu rekrutacyjnego; 


b) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych 
lub gdy wprost nakazuje nam to przepis prawa, np. art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 
1 lit. c RODO); 


c) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub strony 
trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa 
i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych na tej 
podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym 
interesem a Państwa prywatnością; 


Takimi „uzasadnionymi interesami” są: 


i. ustalanie lub dochodzenie przez Spółki roszczeń cywilnoprawnych w ramach 
prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami; 


ii. podejmowanie środków w celu utrzymania działań operacyjnych (np. 
planowanie zatrudnienia w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., 
planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.); 


d) w niektórych przypadkach, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę (art. 6 ust. 1 
lit. a RODO) 


4.2 Podstawa prawna przetwarzania danych wrażliwych 


Szczególne kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane przez Spółki jedynie 
w szczególnych przypadkach, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych 
zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej - 
dotyczy to danych osobowych obejmujących stopień niepełnosprawności i związane z nim 
szczególne uprawnienia. 


4.3 Podstawa prawna przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących 
i naruszeń prawa  


Przetwarzane przez nas dane mogą obejmować dane osobowe dotyczących wyroków 
skazujących oraz naruszeń prawa wyłącznie w sytuacji gdy obowiązek ich zbierania 
i przetwarzania wynika z przepisów prawa i ich przetwarzanie jest konieczne w celu 
wywiązania się z naszych obowiązków prawnych. 


4.4 Zgoda na przetwarzanie danych 


Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana 
w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. Niewyrażenie zgody na 







 


przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani, nie będzie 
skutkowało odmową nawiązania stosunku pracy z Kandydatem, a jej odwołanie nie spowoduje 
negatywnych konsekwencji dla Kandydata.   


4.5 Cel przetwarzania danych 


Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te 
dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Dane osobowe Kandydatów 
przetwarzamy w celu: 


a) podejmowania działań rekrutacyjnych;  


b) przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów; 


c) przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę w stosunku do 
Kandydatów; 


5 Jak chronimy dane osobowe? 


Spółki dopuszczają do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby do tego 
upoważnione. Wszyscy pracownicy Spółki uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą 
przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do 
przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa 
wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych. 


Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych 
osobowych Kandydatów przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem 
zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem 
oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa 
zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, 
zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem danych wrażliwych. 


6 Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one przekazywane? 


6.1 Poza Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 


Możemy przekazywać dane osobowe odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować 
cele wymienione w punkcie 4.4 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania 
zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy 
inną podstawą prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie mogą być uznane: 


b) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak nasi dostawcy 
systemów informatycznych i ich podwykonawcy; 


Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać 
Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko 
w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółki. 
Spółki mają kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich 
zapisów umownych chroniących Państwa prywatność. 


c) podmioty takie, jak: 


• doradcy prawni lub 


• dostawcy usług kurierskich lub pocztowych. 


Tego typu podmioty są samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, że Spółki 
nie mają wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzają one Państwa 







 


dane osobowe. Spółki nie są odpowiedzialne za zgodność działalności takich 
podmiotów z przepisami. 


d) wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw 
członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych 
państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące 
prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie. 


7 Jak długo przechowujemy Państwa dane? 


Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym 
zostały one zgromadzone lub aby było to zgodne z wymogami prawnymi. 


Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez cały czas trwania procesu rekrutacji. Po 
upływie tego czasu dane osobowe Kandydatów w zakresie informacji o przeprowadzonej 
rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu 
umożliwienia Spółkom obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich 
roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń przez lub w stosunku do Spółki; 
co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu 
rekrutacyjnego. 


Jeśli jednak pragną Państwo, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały usunięte 
z naszych baz danych, istnieje możliwość złożenia wniosku zgodnie z informacjami zawartymi 
w punkcie 8, który rozpatrzymy w sposób tam określony. 


8 Jakie przysługują Państwu prawa i jak można z nich korzystać? 


8.1 Przysługujące prawa 


Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Jeśli 
uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub 
niekompletne, mają również Państwo prawo wnieść o ich sprostowanie w sposób określony 
w punkcie 8.2. poniżej. Spółka niezwłocznie skorygują takie informacje. 


Mają Państwo również prawo do: 


a) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółka uzyskała taką zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy 
zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem); 


b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych; 


c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; 


d) sprzeciwienia się – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec 
przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie 
przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub 
uzasadnionych interesów Spółki; 


e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego 
formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego 
administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem 
własnych zobowiązań dotyczących poufności.  


Spółka będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności RODO.  







 


Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy 
przewidują wyjątki od ich stosowania. 


8.2 Korzystanie z przysługujących Państwu praw 


Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych, 
email iod.police@grupaazoty.com. 


Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Spółki przetwarzają Państwa dane 
osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie 
powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości sposobami wskazanymi 
powyżej. 


Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Spółki, istnieje również możliwość złożenia 
skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  


W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić 
Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa 
temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych 
(takich jak np. zmiana adresu lub numeru telefonu kontaktowego).. 


9 Aktualizacje polityki prywatności  


Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 16.12.2019 r. i może podlegać dalszym 
zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych 
zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej polityce, 
które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem 
odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej w Spółkach. 
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POLITYKA PRYWATNOŚCI – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI – 
KANDYDATÓW W PROCESIE REKRUTACJI  


1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO) 


Niniejsza polityka („Polityka”) dotyczy danych osobowych, które zbiera Spółka Grupa Azoty 
Transtech Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, prowadząca postępowanie rekrutacyjne/ 
konkursowe. 


Administratorem danych osobowych jest  


Spółka Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police. 


Lp. Nazwa spółki Adres spółki Dane kontaktowe spółki 
Dane kontaktowe 


inspektora ochrony 
danych 


1.  


Grupa Azoty 
Transtech  


Sp. z o.o.,  


ul. Kuźnicka 1,        
72-010 Police  


 
tel.: +48 91 317 43 35 
fax: +48 91 317 43 43 


 


Małgorzata Górka 


iod@transtech.pl 


tel. 500 071 091 


W niniejszej polityce informujemy o sposobach, w jakich dane osobowe są wykorzystywane, 
a także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich 
danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres e-mail 
podany powyżej. 


2. Co reguluje polityka prywatności? 


Niniejsza polityka dotyczy zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych kandydatów 
do pracy w Spółce – kandydatów na członków organów spółki („Kandydaci” lub „Państwo”) bez 
względu na podstawę prawną zatrudnienia. 


3. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy? 


3.1 Dane Kandydatów 


3.1.1 Obowiązkowe dane Kandydatów  


Od Kandydatów zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, takie jak 
imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia, a także inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku 
pracodawcy nałożonego przepisem prawa. Podanie tych danych przez Kandydatów jest 
wymogiem ustawowym (w przypadku Kandydatów zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę). 
Konsekwencją niepodania danych jest niemożność nawiązania zatrudnienia. 


3.1.2 Pozostałe dane o Kandydatach 


Przy okazji przesyłania życiorysów (CV) bezpośrednio do Spółki, mogą Państwo również podać 
inne dane, takie jak Państwa wizerunek utrwalony na zdjęciu. Podanie tych danych przez 
Kandydatów jest całkowicie dobrowolne. 


3.1.3 Dane wrażliwe 


Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą również obejmować specjalne, szczególnie 
wrażliwe kategorie danych, takie jak informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności. Będą 
one szczególnie chronione przez Spółkę. W szczególności takie dane nie będą udostępniane 
żadnym niepowołanym osobom. 


 



mailto:iod@transtech.pl
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3.1.4 Dane dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa  


Przetwarzane przez nas dane mogą obejmować dane osobowe dotyczących wyroków skazujących 
oraz naruszeń prawa wyłącznie w sytuacji gdy obowiązek ich zbierania i przetwarzania wynika 
z przepisów prawa. 


3.1.5 Dane kontaktowe 


W ramach rekrutacji zbieramy dane umożliwiające kontakt z Kandydatem, takie jak adres e-
mail lub numer telefonu. W celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym niezbędne jest 
podanie adresu e-mail; podanie numeru telefonu może przyczynić się do ułatwienia kontaktu z 
Państwem. 


4. Na jakiej podstawie prawnej i do jakich celów przetwarzamy dane osobowe? 


4.1 Podstawa prawna przetwarzania danych 


Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy: 


a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa lub 
zgodnie z Państwa żądaniem jest niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed 
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do przeprowadzenia procesu 
rekrutacyjnego; 


b) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub 
gdy wprost nakazuje nam to przepis prawa, np. art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO); 


c) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub strony 
trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie 
zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem 


a Państwa prywatnością; 


Takimi „uzasadnionymi interesami” są: 


i. ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach 
prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami; 


ii. podejmowanie środków w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie 
zatrudnienia w Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o., planowanie budżetu, 
planowanie przestrzeni itp.); 


d) w niektórych przypadkach, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę (art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO) 


4.2 Podstawa prawna przetwarzania danych wrażliwych 


Szczególne kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane przez Spółkę jedynie 
w szczególnych przypadkach, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych 
zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej - 
dotyczy to danych osobowych obejmujących stopień niepełnosprawności i związane z nim 
szczególne uprawnienia. 


4.3 Podstawa prawna przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń 
prawa  


Przetwarzane przez nas dane mogą obejmować dane osobowe dotyczących wyroków skazujących 
oraz naruszeń prawa wyłącznie w sytuacji gdy obowiązek ich zbierania i przetwarzania wynika 
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z przepisów prawa i ich przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych 
obowiązków prawnych. 


4.4 Zgoda na przetwarzanie danych 


Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana w 
każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. Niewyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani, nie będzie skutkowało 
odmową nawiązania stosunku pracy z Kandydatem, a jej odwołanie nie spowoduje negatywnych 
konsekwencji dla Kandydata.   


4.5 Cel przetwarzania danych 


Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane 
osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Dane osobowe Kandydatów przetwarzamy 
w celu: 


a) podejmowania działań rekrutacyjnych;  


b) przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów; 


c) przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę w stosunku do 
Kandydatów; 


5 Jak chronimy dane osobowe? 


Spółka dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby do tego upoważnione. 
Wszyscy pracownicy Spółki uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać 
wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich 
ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich 
technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych 
osobowych. 


Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych 
osobowych Kandydatów przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem 
zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz 
przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały 
wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń 
związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
danych wrażliwych. 


6 Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one przekazywane? 


6.1 Poza Grupę Azoty Transtech Sp. z o.o. 


Możemy przekazywać dane osobowe odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować 
cele wymienione w punkcie 4.4 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania 
zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy 
inną podstawą prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie mogą być uznane: 


b) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak nasi dostawcy 
systemów informatycznych i ich podwykonawcy; 


Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać 
Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w 
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółkę. Spółka 
ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów 
umownych chroniących Państwa prywatność. 


c) podmioty takie, jak: 
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• doradcy prawni lub 


• dostawcy usług kurierskich lub pocztowych. 


Tego typu podmioty są samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, że Spółka 
nie ma wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzają one Państwa 
dane osobowe. Spółki nie są odpowiedzialne za zgodność działalności takich podmiotów 
z przepisami. 


d) wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich 
UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach 
członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub 
unijne albo na ich żądanie. 


7 Jak długo przechowujemy Państwa dane? 


Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym 
zostały one zgromadzone lub aby było to zgodne z wymogami prawnymi. 


Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez cały czas trwania procesu rekrutacji. Po 
upływie tego czasu dane osobowe Kandydatów w zakresie informacji o przeprowadzonej 
rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu 
umożliwienia Spółce obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, 
jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń przez lub w stosunku do Spółki; co do zasady 
jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. 


Jeśli jednak pragną Państwo, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały usunięte z naszych 
baz danych, istnieje możliwość złożenia wniosku zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 8, 
który rozpatrzymy w sposób tam określony. 


8 Jakie przysługują Państwu prawa i jak można z nich korzystać? 


8.1 Przysługujące prawa 


Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Jeśli 
uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub 
niekompletne, mają również Państwo prawo wnieść o ich sprostowanie w sposób określony 
w punkcie 8.2. poniżej. Spółka niezwłocznie skoryguje takie informacje. 


Mają Państwo również prawo do: 


a) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółka uzyskała taką zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem 
przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem); 


b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych; 


c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; 


d) sprzeciwienia się – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec 
przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie 
przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych 
interesów Spółki; 


e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego 
formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora 
danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem własnych 
zobowiązań dotyczących poufności.  
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Spółka będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności RODO.  


Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują 
wyjątki od ich stosowania. 


8.2 Korzystanie z przysługujących Państwu praw 


Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych, 
email iod@transtech.pl 


Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Spółka przetwarza Państwa dane 
osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie 
powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości sposobami wskazanymi powyżej. 


Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Spółki, istnieje również możliwość złożenia 
skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  


W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić 
Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat 
lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak 
np. zmiana adresu lub numeru telefonu kontaktowego).. 


9 Aktualizacje polityki prywatności  


Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 20.005.2021 r. i może podlegać dalszym 
zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian 
lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej polityce, które mogą 
dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy 
komunikacji zazwyczaj używanej w Spółce. 
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Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu  
spółki Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. 


§ 1 


Regulamin niniejszy, stosownie do postanowień § 19 ust. 1 i § 23 ust. 2 pkt 30) Umowy Spółki 
określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na sta-
nowisko członka Zarządu Spółki.  


§ 2 


1. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do Członków Zarządu Spółki powoływanych 
i odwoływanych przez pracowników Spółki.  


2. O ile z kontekstu niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie inaczej:  
1) Spółka - oznacza spółkę pod firmą: Grupa Azoty Transtech Spółka z ograniczoną 


odpowiedzialnością z siedzibą w Policach;  
2) Umowa – oznacza Umowę Spółki; 
3) Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na 


Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.”; 
4) Zarząd – oznacza Zarząd Spółki; 
5) Wspólnik – wspólnik dysponujący większością udziałów w kapitale zakładowym 


Spółki; 
6) Zgromadzenie Wspólników – oznacza Zgromadzenie Wspólników Spółki; 
7) Komisja Kwalifikacyjna – oznacza zespół powołany przez Zgromadzenie Wspólników 


do dokonania czynności określonych w Regulaminie;  
8) postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie – oznacza postępowanie kwalifika-


cyjne na Członka Zarządu określone w Regulaminie. 
3. W okresie, w którym Spółka jest spółką jednoosobową (z wyłącznym udziałem jedynego 


wspólnika) przewidziane Regulaminem obowiązki i uprawnienia (kompetencje) Zgroma-
dzenia Wspólników wykonuje jedyny wspólnik Spółki. 


§ 3 


1. Zgromadzenie Wspólników przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne po powstaniu 
okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.  


2. W przypadku upływu kadencji członków Zarządu Zgromadzenie Wspólników powinno 
wszcząć postępowanie kwalifikacyjne przynajmniej na dwa miesiące przed upływem ka-
dencji dotychczasowych członków Zarządu.  


3. W razie rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu Zgromadzenie Wspólników 
powinno wszcząć postępowanie kwalifikacyjne w terminie dwóch tygodni od zajścia któ-
regoś z tych zdarzeń.  


§ 4 


1. Celem przeprowadzenia czynności określonych w Regulaminie Zgromadzenie Wspólników 
powołuje Komisję Kwalifikacyjną określając jednocześnie datę zakończenia postępowa-
nia i miejsce zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym. 


2. W toku jednego postępowania Komisja Kwalifikacyjna może wyłonić jednego lub więcej 
kandydatów do składu Zarządu.  


3. Kandydaci do Zarządu muszą spełniać wymagania określone w §19 Umowy oraz w obo-
wiązujących przepisach prawa.  


Załącznik do Postanowienia nr 2 NZW spółki Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. z dnia 23.07.2020 r.
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§ 5 


Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej zapadają w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większo-
ścią głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. 


§ 6 


Komisja Kwalifikacyjna określa w drodze uchwały w szczególności:  
1) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;  
2) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;  
3) wymagania stawiane kandydatom, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wyni-


kających z Umowy Spółki lub obowiązujących przepisów prawa;  
4) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;  
5) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania; 
6) termin i treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania. 


§ 7 


1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym zamieszcza się przynajmniej na stronie in-
ternetowej Spółki oraz w miejscach wskazanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.  


2. Ogłoszenie zawiera w szczególności określenie:  
1) firmy i siedziby Spółki;  
2) danych, o których mowa w § 6 pkt 1-5;  
3) wymagań, które musi spełniać kandydat;  
4) zakresu informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu kandydata 


oraz ewentualnych dokumentów, które kandydat powinien przedłożyć w celu po-
twierdzenia posiadanych kwalifikacji;  


5) informacji o prawie swobodnej oceny i kwalifikacji zgłoszeń oraz swobodnego ogra-
niczenia liczby kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu postępowania; 


6) informacji o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia 
kandydata.  


§ 8 


1. Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań opisanych ogło-
szeniem, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych i niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom 
zajmowania stanowiska Członka Zarządu. Kandydat składa także oświadczenie o akcepta-
cji zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego 
w Spółce, a także oświadczenie o zgodzie na powołanie do składu Zarządu.  


2. Komisja Kwalifikacyjna może ustalić wzór lub formularz dla zgłoszenia lub oświadczeń, 
o których mowa w ust. 1.  


3. Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwali-
fikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać 
na prośbę Komisji Kwalifikacyjnej dodatkowe dokumenty.  


§ 9 


Komisja Kwalifikacyjna może w każdym czasie swobodnie ograniczyć postępowanie, w tym 
weryfikację i ocenę kolejnych kandydatów, bądź zakończyć postępowanie kwalifikacyjne 
bez wyłaniania kandydatów. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów o powyższych 
decyzjach.  


Załącznik do Postanowienia nr 2 NZW spółki Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. z dnia 23.07.2020 r.
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§ 10 


1. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogło-
szenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.  


2. Komisja Kwalifikacyjna może nie dopuścić do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym 
kandydatów, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w uchwale Zgroma-
dzenia Wspólników lub w obowiązujących przepisach prawa oraz złożonych po upływie 
terminu określonego do ich przyjmowania.  


3. Dopuszczenie przez Komisję Kwalifikacyjną choćby jednego kandydata do udziału w po-
stępowaniu wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 


§ 11 


1. W przypadku większej liczby zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna może zakwalifikować do 
dalszego udziału w postępowaniu wszystkich lub tylko niektórych kandydatów, dokonując 
ich wstępnej kwalifikacji w oparciu o informacje o kandydatach, wynikające ze złożonych 
zgłoszeń.  


2. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania Komisja Kwalifika-
cyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.  


3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenia się w szczególności:  
1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;  
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowni-


ków;  
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem 


spółek publicznych;  
4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu;  
5) wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie właściwej ze względu na zakres 


spraw prowadzonych przez Członka Zarządu wyłanianego w postępowaniu.  


4. Komisja Kwalifikacyjna ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wie-
dzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka Zarządu. 
Jeśli postępowanie obejmuje kwalifikacje na więcej niż jedno stanowisko (piastuna) 
członka Zarządu, kolejność ustala się odrębnie w odniesieniu do poszczególnych stano-
wisk, wedle uzyskanych ocen końcowych, poczynając od najwyższej.  


5. Ocena kandydata jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków Komisji Kwa-
lifikacyjnej. Końcowy wynik oceny indywidualnej określa liczba punktów przyznanych 
przez każdego z członków Komisji Kwalifikacyjnej przy zastosowaniu jednolitego prze-
działu punktacji. Końcową oceną kandydata jest średnia indywidualnych ocen członków 
Komisji Kwalifikacyjnej.  


6. Komisja Kwalifikacyjna może określić szczegółowe zasady oceny indywidualnej i końco-
wej kandydatów, w szczególności w oparciu o odrębną ocenę poszczególnych zagadnień.  


7. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do 
składu Zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotych-
czas Członkiem Zarządu, ocena tego kandydata obejmuje dodatkowo ocenę dotychczaso-
wego sposobu sprawowania funkcji członka Zarządu.  


§ 12 


1. Z przeprowadzonego postępowania Komisja Kwalifikacyjna sporządza protokół. Protokół 
powinien zawierać w szczególności:  


1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;  
2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;  
3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;  
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4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych decyzji;  
5) wyniki postępowania.  


2. Protokół, o którym mowa w § 12 ust. 1, wraz z kopiami dokumentów złożonych przez 
kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę możliwej do uzyskania liczby punktów, 
Komisja przekazuje Wspólnikowi, celem odbycia Zgromadzenia Wspólników w sprawie po-
wołania Członka Zarządu. 


3. Ustalona stosownie do postanowień poprzedzających kolejność kandydatów definiuje ko-
lejność poddawania pod głosowanie Zgromadzenia Wspólników uchwał w sprawie powo-
łania na członka Zarządu. Pod głosowanie nie poddaje się uchwał o powołaniu w skład 
Zarządu kandydatów, którzy nie uzyskali więcej niż połowy możliwej do uzyskania liczby 
punktów. Podjęcie uchwały o powołaniu kandydata na określone stanowisko (funkcję), 
kończy postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko. Postępowanie zostaje zakończone 
także wówczas, gdy mimo poddania pod głosowanie uchwały o powołaniu kolejnych z naj-
wyżej ocenionych kandydatów, uchwała w sprawie powołania nie uzyska wymaganej 
Umową większości głosów.  


4. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwali-
fikacyjnym o jego wynikach, w tym wskazuje osoby powołane w skład Zarządu lub infor-
mację o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru.  


§ 13 


Jeżeli wyłoniony i powołany kandydat cofnie zgodę na powołanie w skład Zarządu lub zrezy-
gnuje z funkcji w okresie miesiąca od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, Zgroma-
dzenie Wspólników może powołać na stanowisko członka Zarządu osobę spośród pozostałych 
kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć. § 12 ust. 3 stosuje się odpowied-
nio.  


§ 14 


W przypadku gdy postępowanie kwalifikacyjne prowadzone w związku ze spodziewanym 
upływem kadencji dotychczasowego Zarządu zostaje zakończone bez powołania kandydata 
na członka Zarządu, mimo zastosowania § 13 lub w braku możliwości zastosowania § 13, 
wskutek czego Zarząd Spółki mógłby utracić możliwość prowadzenia spraw Spółki, Zgroma-
dzenie Wspólników uprawnione jest przeprowadzić ad hoc uzupełniające postępowanie kwa-
lifikacyjne, w którym nie stosuje się postanowień § 7 i § 10 ust. 1.  
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