OGŁOSZENIE
z dnia 25 marca 2013 r.
o naborze kandydatów do uzupełnienia składu członków Rady Nadzorczej
WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW UZBROJENIA S.A. z siedzibą w Grudziądzu

1.

Firma i siedziba spółki:

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna z siedzibą
w Grudziądzu (dalej „Spółka”)

2.

Liczba członków rady nadzorczej przewidywanych do powołania: 1

3.

Wymagana specjalność powoływanego członka rady nadzorczej: specjalista branżowy:
inżynier elektronik, inżynier optoelektronik, inżynier o specjalności – artyleria klasyczna
i rakietowa lub inżynier o specjalności ogólnowojskowej.

4.

Numer KRS: 0000309337.

5.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki: remont i modernizacja sprzętu wojskowego
(rakietowo-artyleryjskiego), produkcja specjalna.

6.

Kandydat do składu Rady Nadzorczej Spółki musi mieć ukończone 25 lat i posiadać:
1) uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa tj.:
a) zdany egzamin przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń
Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją
Selekcyjną powołaną na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia
1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych, albo
b) stopień naukowy:
doktora nauk prawnych, lub
doktora nauk ekonomicznych, albo
c) być wpisanym na listę:
biegłych rewidentów, lub
doradców inwestycyjnych, lub
radców prawnych, lub
adwokatów;
2) co najmniej 5-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy bezpośrednio związanych
z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem
właścicielskim;
3) obywatelstwo polskie;
4) wykształcenie wyższe zgodne ze specjalnością określoną w pkt. 3;
5) pełną zdolność do czynności prawnych;
6) poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą nie niższą niż „poufne" lub wyrazić zgodę na
przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

7.

Kandydatem na członka rady nadzorczej nie może być osoba:
1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2
Kodeksu spółek handlowych lub przeciwko której toczy się postępowanie karne
o przestępstwa wskazane w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
2) skazana prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
lub przeciwko której toczy się postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbowe;
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3) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną
prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;
4) pozostająca w stosunku pracy ze spółką lub świadcząca pracę lub usługi na jej rzecz na
podstawie innego tytułu prawnego;
5) posiadająca akcje lub udziały u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem
akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;
6) pozostająca u przedsiębiorców, o których mowa w ppkt. 5, w stosunku pracy lub
świadcząca pracę lub usługi na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, jeśli
przedmiotem działania przedsiębiorcy jest działalność konkurencyjna;
7) wykonująca zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami lub mogłyby
wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
8) zatrudniona w biurach: poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów
do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej
umowy o podobnym charakterze;
9) wchodząca w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na
zewnątrz oraz uprawniona do zaciągania zobowiązań;
10) zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę;
11) aktualnie pełniąca obowiązki członka rady nadzorczej, w jednej spośród następujących
spółek prawa handlowego:
a) jednoosobowych utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego,
b) w których udział Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego przekracza
50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji (udziałów),
c) w których udział spółek, o których mowa w lit. a i b, przekracza 50% kapitału
zakładowego lub 50% liczby akcji (udziałów);
12) będąca żołnierzem zawodowym w służbie czynnej;
13) nie spełniająca kryteriów ustalonych w ogłoszeniu;
14) która nie złożyła kompletu dokumentów wg wzorów zamieszczonych w ogłoszeniu.
8. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać następujące dokumenty:
1) list motywacyjny (zgłoszenie);
2) kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa;
3) życiorys/curriculum vitae;
4) kserokopia dyplomu złożenia egzaminu na członka rad nadzorczych spółek Skarbu
Państwa lub kopia dokumentu zwalniająca z obowiązku składania egzaminu do rad
nadzorczych – potwierdzona za zgodność z oryginałem ze stosowną adnotacją „Za
zgodność z oryginałem”;
5) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów potwierdzających
kwalifikacje kandydata – potwierdzona za zgodność z oryginałem ze stosowną adnotacją
„Za zgodność z oryginałem”;
6) kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego (jeśli kandydat posiada) lub
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego –
potwierdzona za zgodność z oryginałem ze stosowną adnotacją „Za zgodność
z oryginałem”;
7) informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o ile osoba podlegała obowiązkowi
złożenia oświadczenia lustracyjnego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów wypełniona na formularzu wg załączonego
wzoru;
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oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w pracach rady nadzorczej Spółki;
oświadczenie o niekaralności, braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań
karnych lub karno-skarbowych;
10) oświadczenie o uczestniczeniu/nieuczestniczeniu w radach nadzorczych innych spółek;
11) oświadczenie o pełnieniu/niepełnieniu funkcji w statutowych organach partii politycznych
oraz zatrudnienia w biurach: poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub posłów
do Parlamentu Europejskiego;
12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Wzory dokumentów, o których mowa w punktach 2 oraz od 7 do 12 w załączeniu.
8)
9)

9.

Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki
określone w treści ogłoszenia, zgłaszają swój udział w postępowaniu w terminie do dnia
2.04.2013 r. do godz. 15.00
Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie i oświadczenia wpłynęły do Ministerstwa
Obrony Narodowej przed jego upływem.

10. Zgłoszenie i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Polityki Zbrojeniowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
z dopiskiem:
Dotyczy ogłoszenia z dnia 25 marca 2013 r.
Spółka: WOJSKOWE ZAKŁADY UZBROJENIA S.A.
Członek Rady Nadzorczej – nie otwierać
11. Bez rozpoznania pozostawia się:
1) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie;
2) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.
12. Wniesienie ewentualnych zastrzeżeń nie wstrzymuje procedury podejmowania decyzji
o obsadzie mandatów w składzie rady nadzorczej.
13. Kandydatowi, który odpowiedział na ogłoszenie, a nie został umieszczony na wstępnej liście
kandydatów, przysługuje możliwość zgłoszenia zastrzeżenia w formie pisemnej do
Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji w terminie 3 dni roboczych od dnia
następnego po dniu ogłoszenia wstępnej listy kandydatów. Termin uważa się za zachowany, jeśli
zastrzeżenie wpłynęło przed jego upływem.
14. Zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną
komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia postępowania
kwalifikacyjnego.
15. Zastrzega się prawo zakończenia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.
Załącznik 1 na 8 str. – wzory dokumentów, o których mowa w pkt. 8.
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