
OGŁOSZENIE  

O NABORZE NA STANOWISKO CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO 

SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ,  W KTÓREJ  UDZIAŁY POSIADA INSTYTUT 

OGRODNICTWA  

 

Stanowisko:  

– prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada 

Instytut Ogrodnictwa, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kwiaciarski Zakład 

Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa – Nowy Dwór Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym 

Dworze Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn, woj. Łódzkie. 

Data ogłoszenia: 25 październik 2017 roku; 

Termin składania pisemnych ofert:  do dnia 10 listopada 2017 roku do godz. 15.30. 

Oferty składane pocztą powinny wpłynąć w miejsce składania ofert do wyżej wskazanej daty. 

Wyklucza się możliwość składania ofert drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie lub 

nie spełniające wymogów formalnych będą pozostawione bez rozpoznania. 

Miejsce składania ofert: 96 – 100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, siedziba 

Dyrekcji Instytutu Ogrodnictwa (Pałac Prymasowski, I piętro). 

OPIS: 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach poszukuje kandydata na prezesa zarządu spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością. Od kandydata oczekuje się doświadczenia w pracy na 

podobnych stanowiskach, znajomości zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem 

podmiotów gospodarczych oraz wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów. Kandydat 

powinien mieć także podstawową wiedzę z zakresu działalności spółki.  

Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 16.12.2016 

r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259): 

1)  kandydat musi spełniać  łącznie następujące warunki:  

 a)  posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w 

Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,  

 b)  posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na 

podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,  

 c)  posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 

samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek,  

 d)  spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w 

szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu 

zarządzającego w spółkach handlowych;  

2)  kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych 



warunków:  

 a)  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,  

 b)  wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na 

zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,  

 c)  jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy 

pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,  

 d)  pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej 

organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,  

 e)  jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności 

spółki.  

 

Kandydaci proszenie są o złożenie w zamkniętej kopercie następujących dokumentów: 

1) oferta w formie listu intencyjnego, która zawierać powinna między innymi dane 

kontaktowe kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 922); 

2) kopia dyplomu ukończenia studiów; 

3) oświadczenia o zdolności prawnej do zasiadania w organach spółek oraz oświadczenia o 

niekaralności za przestępstwa umyślne zgodnie z art. 18 k.s.h.; 

4) dodatkowych dokumentów, wskazujących na szczególne umiejętności i uprawnienia, 

przydatne podczas sprawowania funkcji członka zarządu wskazanej spółki.  

 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach poinformuje kandydata/ kandydatów wybranych w 

toku postępowania konkursowego o trybie dalszego postępowania, a wynik ostateczny 

konkursu opublikuje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrekcji Instytutu w Skierniewicach 

przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w dniu jego rozstrzygnięcia. Instytut Ogrodnictwa nie będzie 

informował kandydatów, których oferty nie zostały wybrane do dalszego postępowania. 

Prawo składania zastrzeżeń i uwag do postępowania konkursowego przysługuje wyłącznie 

uczestnikom postępowania. Zastrzeżenia należy składać pisemnie do sekretariatu Instytutu 

Ogrodnictwa (adres jak wyżej – pierwsze piętro), w terminie trzech dni od dnia 

opublikowania nazwiska kandydata. Zastrzeżenia rozpatrywane będą przez Dyrektora 

Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w terminie trzech dni od dnia ich otrzymania. 

Dyrektor Instytutu może w dowolnym terminie zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez 

podania przyczyny, nie wyłaniając kandydata.  


