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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego na stanowisko cz∏onka zarzàdu w niektórych
spó∏kach handlowych
Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe zasady post´powania kwalifikacyjnego na stanowisko cz∏onka zarzàdu spó∏ki akcyjnej
lub spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, powsta∏ej w wyniku komercjalizacji przedsi´biorstwa
paƒstwowego, w której ponad po∏owa akcji lub
udzia∏ów nale˝y do Skarbu Paƒstwa, zwanej dalej
„spó∏kà”;

7) termin i miejsce publikacji og∏oszenia o post´powaniu oraz treÊç tego og∏oszenia;
8) sposób informowania kandydatów o wynikach post´powania.
§ 5. Og∏oszenie o post´powaniu kwalifikacyjnym
jest publikowane w dzienniku ogólnopolskim lub regionalnym. Og∏oszenie zawiera w szczególnoÊci:
1) firm´ i siedzib´ spó∏ki;
2) dane, o których mowa w § 4 pkt 1—6;
3) zakres informacji i oÊwiadczeƒ, jakie powinny byç
zawarte w zg∏oszeniu;

2) tryb przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego na stanowisko cz∏onka zarzàdu spó∏ki;

4) informacj´ o mo˝liwoÊci zakoƒczenia post´powania kwalifikacyjnego bez wy∏onienia kandydata.

3) warunki, jakie powinien spe∏niaç kandydat na stanowisko cz∏onka zarzàdu spó∏ki, zwany dalej „kandydatem”.

§ 6. 1. Kandydat sk∏ada zg∏oszenie wraz z oÊwiadczeniem o:

§ 2. 1. Rada nadzorcza przeprowadza post´powanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okolicznoÊci uzasadniajàcych powo∏anie cz∏onka zarzàdu.
2. W przypadku up∏ywu kadencji cz∏onka zarzàdu
rada nadzorcza wszczyna post´powanie kwalifikacyjne
w terminie co najmniej 3 miesi´cy przed up∏ywem kadencji dotychczasowego cz∏onka zarzàdu.
3. W jednoosobowych spó∏kach z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, w których nie powo∏ano rady nadzorczej, post´powanie kwalifikacyjne przeprowadza
wspólnik lub osoba przez niego umocowana. Przepisy
rozporzàdzenia dotyczàce czynnoÊci rady nadzorczej
w toku post´powania kwalifikacyjnego stosuje si´ odpowiednio.

1) ukoƒczeniu studiów wy˝szych;
2) co najmniej pi´cioletnim sta˝u pracy;
3) korzystaniu z pe∏ni praw publicznych;
4) posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych;
5) niepodleganiu okreÊlonym w przepisach prawa
ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska cz∏onka zarzàdu w spó∏kach handlowych.
2. Do zg∏oszenia do∏àcza si´, w orygina∏ach lub odpisach, dokumenty potwierdzajàce kwalifikacje kandydata.
W toku post´powania kwalifikacyjnego kandydat mo˝e
przedstawiaç radzie nadzorczej dodatkowe dokumenty.

§ 3. W toku jednego post´powania kwalifikacyjnego mo˝na wy∏aniaç jednego lub wi´cej kandydatów do
sk∏adu zarzàdu.

§ 7. Rada nadzorcza mo˝e w ka˝dym czasie, bez podania przyczyn, zakoƒczyç post´powanie kwalifikacyjne bez wy∏aniania kandydatów. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów o zakoƒczeniu post´powania kwalifikacyjnego.

§ 4. Rada nadzorcza wszczyna post´powanie kwalifikacyjne, okreÊlajàc, w drodze uchwa∏y, w szczególnoÊci:

§ 8. 1. Termin przyjmowania zg∏oszeƒ nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 14 dni od dnia publikacji og∏oszenia o post´powaniu kwalifikacyjnym.

1) stanowisko cz∏onka zarzàdu b´dàce przedmiotem
post´powania;

2. Zg∏oszenia kandydatów niespe∏niajàce wymogów okreÊlonych w og∏oszeniu o post´powaniu kwalifikacyjnym oraz z∏o˝one po up∏ywie terminu okreÊlonego do ich przyjmowania nie podlegajà rozpatrzeniu.

2) termin i miejsce przyjmowania zg∏oszeƒ kandydatów;
3) dat´ otwarcia zg∏oszeƒ;
4) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
5) zakres zagadnieƒ, o których mowa w § 9 ust. 1, b´dàcych przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
6) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o spó∏ce;

3. Dopuszczenie przez rad´ nadzorczà choçby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego post´powania kwalifikacyjnego.
§ 9. 1. Rada nadzorcza przeprowadza z kandydatem
rozmow´ kwalifikacyjnà, w toku której ocenia si´
w szczególnoÊci:
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1) wiedz´ o zakresie dzia∏alnoÊci spó∏ki oraz o sektorze, w którym dzia∏a ta spó∏ka;

2) imiona i nazwiska osób przeprowadzajàcych post´powanie;

2) znajomoÊç zagadnieƒ zwiàzanych z zarzàdzaniem
i kierowaniem zespo∏ami pracowników;

3) list´ kandydatów bioràcych udzia∏ w post´powaniu;

3) znajomoÊç zasad funkcjonowania spó∏ek handlowych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem spó∏ek
z udzia∏em Skarbu Paƒstwa;
4) znajomoÊç zasad wynagradzania w spó∏kach
z udzia∏em Skarbu Paƒstwa;
5) znajomoÊç ograniczeƒ prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne;
6) doÊwiadczenie niezb´dne do wykonywania funkcji
cz∏onka zarzàdu w spó∏ce;
7) znajomoÊç zasad nadzoru w∏aÊcicielskiego, audytu
i kontroli finansowej przedsi´biorstwa oraz rachunkowoÊci zarzàdczej.
2. Ocena odpowiedzi na pytania dotyczàce zagadnieƒ, o których mowa w ust. 1, jest dokonywana indywidualnie przez ka˝dego z cz∏onków rady nadzorczej.
3. Je˝eli post´powanie kwalifikacyjne jest prowadzone w zwiàzku z wyborem kandydata do sk∏adu zarzàdu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega si´
kandydat b´dàcy dotychczas cz∏onkiem zarzàdu, rada
nadzorcza dokonuje oceny dzia∏alnoÊci kandydata za
ca∏y okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
§ 10. 1. Rada nadzorcza ustala kolejnoÊç kandydatów, oceniajàc ich predyspozycje, wiedz´ i kwalifikacje
w zakresie niezb´dnym do zajmowania stanowiska
cz∏onka zarzàdu w spó∏ce, w której jest prowadzone post´powanie kwalifikacyjne. W razie potrzeby przeprowadza si´ dodatkowà rozmow´ kwalifikacyjnà.
2. Z przeprowadzonego post´powania kwalifikacyjnego sporzàdza si´ protokó∏. Protokó∏ powinien zawieraç w szczególnoÊci:
1) dat´ i miejsce przeprowadzenia poszczególnych
czynnoÊci post´powania;

4) opis przeprowadzonych czynnoÊci i podj´tych
uchwa∏;
5) treÊç przeprowadzanych rozmów z kandydatami
oraz wyniki post´powania.
3. Wy∏onienie najlepszego kandydata nast´puje
w drodze uchwa∏y rady nadzorczej, której uzasadnienie
zawiera ocen´ wszystkich kandydatów.
4. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów
uczestniczàcych w post´powaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
§ 11. Je˝eli wy∏oniony kandydat nie wyrazi∏ zgody
na powo∏anie w sk∏ad zarzàdu, rada nadzorcza mo˝e
z∏o˝yç ofert´ powo∏ania na stanowisko cz∏onka zarzàdu
kolejnemu najwy˝ej ocenionemu kandydatowi albo
post´powanie kwalifikacyjne powtórzyç.
§ 12. 1. Rada nadzorcza powiadamia o wynikach
post´powania kwalifikacyjnego akcjonariuszy albo
wspólników na najbli˝szym walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz udost´pnia protokó∏ z post´powania kwalifikacyjnego.
2. Rada nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie
zosta∏ powo∏any na cz∏onka zarzàdu, mo˝e w udost´pnianym protokole z post´powania kwalifikacyjnego
pominàç dane osobowe tego kandydata.
3. Rada nadzorcza powiadamia organ wykonujàcy
uprawnienia Skarbu Paƒstwa w spó∏ce o wynikach post´powania kwalifikacyjnego, o powo∏aniu kandydata
na stanowisko cz∏onka zarzàdu spó∏ki oraz przesy∏a
uchwa∏´ rady nadzorczej wraz z protoko∏em z post´powania kwalifikacyjnego.
§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

