Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu AIR-POL Sp. z o.o. w Legionowie

Opublikowano na: www.air-pol.com.pl w dniu 5 lipca 2022r.

Na podstawie uchwały NZW nr 1/28/05/2022 z dnia 28 maja 2022 r. Zgromadzenia Wspólników Spółki AIR-POL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie ul. Olszankowa 52, 05-120 Legionowo („Spółka”)
oraz stosownie do „Regulaminu konkursu określającego tryb i zasady postępowania w celu wyłonienia kandydata na
Prezesa Zarządu Spółki AIR-POL Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie” („Regulamin”)

ogłasza się Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki („Prezes Zarządu”)

Przewidywana forma współpracy:
umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

I.

Wymogi formalne

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymogi
formalne:
1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
2. Posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego: NATO, Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub innego państwa, jeżeli otrzymał na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej albo na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe, których
Rzeczpospolita Polska jest stroną, nie stanowią inaczej,
3. Nie podlega określonym ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego
w spółkach handlowych lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,
4. Nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
które stanowiłyby przeszkodę do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym(DZ. U. z 2020 r., poz.1545),
5. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. Nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie w sprawach o umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
7. Posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej
Polskiej; preferowane jest wykształcenie techniczne o profilu Lotnictwo i Kosmonautyka,
8. Legitymuje się co najmniej 15-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania, lub świadczeniem usług na podstawie innej umowy lub wykonywaniem działalności
gospodarczej na własny rachunek,
9. Posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, samodzielnym lub wynikającym z
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
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Pozostałe wymagania dla Kandydatów

II.

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu może być osoba, która oprócz spełnienia wymogów formalnych
wskazanych w pkt I niniejszego ogłoszenia, również spełnia łącznie następujące wymogi:
1. Posiada doświadczenie w kierowaniu i nadzorze: procesów projektowania, badań naziemnych i w powietrzu,
produkcji, serwisie, eksploatacji, szkoleniu użytkowników oraz sprzedaży wojskowego i cywilnego sprzętu
wysokościowo-ratowniczego,
2. Posiada znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, zwłaszcza w zakresie
działalności koncesjonowanej obrotu bronią, sprzętem wojskowym i podwójnego przeznaczenia oraz nadzoru
właścicielskiego,
3. Posiada uprawnienia instruktora spadochronowego,
4. Posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej
funkcji członka zarządu spółki a w szczególności:
a)

znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

b)

znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1,

c)

znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem,

5. Posiada wiedzę w zakresie zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych oraz doświadczenie
wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej,
6. Posiada aktualne prawo jazdy kat. B.

Elementy składanej oferty

III.

Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty wraz z kompletem dokumentów
zgodnie z warunkami podanymi w Regulaminie. Do składanej oferty należy dołączyć:
a) CV,
b) kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 1),
c) list motywacyjny zawierający strategię rozwoju Spółki na max. 5 stronach formatu A4,
d) odpisy dokumentów lub ich kserokopie poświadczone o ich zgodności z oryginałem potwierdzające poziom
wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe,
e) inne dokumenty wg uznania Kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,
f)

oświadczenia o:
−

spełnieniu kryteriów o których mowa w §5 oraz §6 Regulaminu,

−

zapoznaniu się z Regulaminem,

−

zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,

−

oświadczenie o braku konfliktu interesów wobec działalności Spółki w odniesieniu do działalności
społecznej lub działalności zawodowej kandydata ( wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2),

−

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2018. poz. 1000 z p.zm.) oraz 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
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Prezesa Zarządu.

W przypadku Kandydatów zasiadających w zarządzie lub radzie nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie
ostatnich trzech la,t przed dniem złożenia oferty wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzającego uzyskanie
absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3.
Każde oświadczenie musi być podpisane przez Kandydata. Kopie dokumentów, o których mowa w §7 pkt 2
Regulaminu mogą być również poświadczone przez Kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
Strona 2 z 4

Kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji Kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów w/w
dokumentów a także aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do sześciu miesięcy
poprzedzających dzień zgłoszenia) - pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

Przebieg postępowania

IV.

Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest weryfikacja kompletności składanych
ofert oraz ich ocena formalna.
Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap pierwszy postępowania zostaną zaproszeni na etap drugi – indywidualne
rozmowy kwalifikacyjne które zostaną przeprowadzone osobiście lub online. Kandydaci spełniający wymogi formalne
ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego
telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Podczas indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych, Komisja Kwalifikacyjna dokona oceny:
1. znajomości przez Kandydata zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, audytów i kontroli finansowej
Spółki,
2. wiedzy Kandydata o sektorze w którym działa Spółka,
3. przedstawionych przez Kandydata wartości, misji na prowadzenie spraw Spółki i wizji strategii rozwoju
w zakresie jej działalności,
4. znajomości przez Kandydata zagadnień związanych ze szkoleniem użytkowników i eksploatacją sprzętu
wysokościowo – ratowniczego,
5. doświadczenia zawodowego Kandydata w szczególności doświadczenia na stanowiskach kierowniczych,
nadzorczych.
Termin składania ofert

V.

Oferty można składać pocztą lub osobiście w siedzibie Spółki: ul. Olszankowa 52, 05-120 Legionowo, w zamkniętej
kopercie z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu AIR-POL Sp. z
o.o. w Legionowie - nie otwierać przed dniem 6 września 2022r., godz. 15.00. Oferty należy składać w terminie
do dnia 6 września 2022 do godz. 14.50. O złożeniu zgłoszenia decyduje data złożenia oferty w siedzibie Spółki.
Dokumenty dostarczone lub nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.

VI.

Informacje dodatkowe

Komisja może w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny zakończyć konkurs bez wyłonienia
Kandydata.
Wynik Konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia Kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu
oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
Przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie
dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w
zakresie zarządzania.
Załączniki:

•

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu AIR-POL Spółki z o.o. z siedzibą w Legionowie
- Kwestionariusz osobowy KANDYDATA na PREZESA ZARZĄDU Spółki AIR-POL

•

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu AIR-POL Spółki z o.o. z siedzibą w Legionowie
– OŚWIADCZENIE

•

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu AIR-POL Spółki z o.o. z siedzibą w Legionowie
– OŚWIADCZENIE

Załączniki do Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (NZW) nr 1/28/05/2022 z dnia 28 maja 2022r.:
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➢ Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/28/05/2022 z dnia 28 maja 2022r. NZW Spółki AIR-POL Sp. z o. o.
w Legionowie - REGULAMIN KONKURSU,
➢ Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/28/05/2022 z dnia 28 maja 2022r. NZW Spółki AIR-POL Sp. z o. o.
w Legionowie - WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OFERT Z WYMOGAMI REGULAMINU I OGŁOSZENIA,
➢ Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/28/05/2022 z dnia 28 maja 2022r. NZW Spółki AIR-POL Sp. z o. o.
w Legionowie - LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
➢ Załącznik nr 4 do uchwały nr 1/28/05/2022 z dnia 28 maja 2022r. NZW Spółki AIR-POL Sp. z o. o.
w Legionowie - OCENA KANDYDATÓW W ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ
➢ Załącznik nr 5 do uchwały nr 1/28/05/2022 z dnia 28 maja 2022r. NZW Spółki AIR-POL Sp. z o. o.
w Legionowie - ZBIORCZY ZESTAW OCEN KANDYDATÓW NA PREZESA ZARZĄDU
➢ Załącznik nr 6 do uchwały nr 1/28/05/2022 z dnia 28 maja 2022r. NZW Spółki AIR-POL Sp. z o. o.
w Legionowie - PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO WYŁONIENIA KANDYDATA NA
PREZESA ZARZĄDU
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