
OGŁOSZENIE  

O NABORZE NA STANOWISKA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK 

KAPITAŁOWYCH,  UDZIAŁY KTÓRYCH  POSIADA INSTYTUT 

OGRODNICTWA  

Stanowisko:  

- członek rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% udziałów    

posiada Instytut Ogrodnictwa, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Sadowniczy 

Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna – Spółka z o.o. z siedzibą w Brzeznej, 

gm. Podegrodzie, woj. Małopolskie – trzy stanowiska; 

- członek rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% udziałów       

posiada Instytut Ogrodnictwa, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą WZD – 

Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Zdrojowej Nr 2, woj. Śląskie – trzy stanowiska; 

- członek rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  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 Nr 61, gm. Nowy Kawęczyn, woj. Łódzkie – trzy stanowiska; 

Data ogłoszenia: 10 grudnia 2014 roku; 

Termin składania pisemnych ofert:  do dnia 18 grudnia 2014 roku do godz. 15.30.  Oferty 

składane pocztą lub w każdy inny dopuszczony sposób powinny wpłynąć w miejsce składania 

ofert do wyżej wskazanej daty. Wyklucza się możliwość składania ofert drogą elektroniczną. 

Miejsce składania ofert: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, siedziba Dyrekcji 

Instytutu Ogrodnictwa (Pałac), Sekretariat  Instytutu Ogrodnictwa. 

OPIS: 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach poszukuje kandydatów na członków rad nadzorczych 

spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach posiada 

100% udziałów w trzech spółkach, w których zamierza przeprowadzić zmiany w składzie rad 

nadzorczych. Od kandydatów oczekuje się doświadczenia na podobnych stanowiskach, 

znajomości zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych 

oraz wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów podmiotów gospodarczych.  

Od kandydatów wymaga się oświadczenia o zdolności prawnej do zasiadania w organach 

spółek,  oraz poświadczenie w postaci zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa 

umyślne wydane przez stosowny organ. 

Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji: 

 Wykształcenie wyższe lub  wykształcenie kierunkowe zgodne  z zakresem 

działalności spółek; 



 Potwierdzone stosownym zaświadczeniem lub certyfikatem ukończenie szkolenia,      

o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07 września 2004 r.           

w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, 

w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 

2038 ze zm.) albo oświadczenie o zwolnieniu ze składania tego egzaminu na 

podstawie wyżej przywołanego Rozporządzenia. 

Kandydaci proszeni są o złożenie w zamkniętej kopercie następujących dokumentów: 

- oferta w formie listu intencyjnego, która zawierać powinna między innymi dane kontaktowe 

kandydata oraz oświadczenie 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(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); 

- kopia lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych; 

- kopia zaświadczenia o uzyskaniu uprawnień wymaganych od kandydatów na członków rad 

nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem lub oświadczenie 

o zwolnieniu ze składania tego egzaminu na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów        

z dnia 07 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad 

nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 198, poz. 2038 ze zm.); 

- oświadczenie o zdolności prawnej do zasiadania w radach nadzorczych spółek lub 

zaświadczenie o niekaralności wystawione przez stosowny organ nie wcześniej niż trzy 

miesiące przed datą złożenia oferty; 

- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i uprawnienia.  

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach poinformuje wybranych w toku postępowania 

konkursowego kandydatów o trybie dalszego postepowania a ich listę opublikuje na tablicy 

ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Dyrekcji Instytutu w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 

3 Maja 1/3. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach nie będzie informował kandydatów, 

których oferty nie zostały wybrane do dalszego postępowania. 

Prawo składania zastrzeżeń i uwag przysługuje uczestnikom postępowania. Zastrzeżenia do 

listy kandydatów, która zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń należy składać pisemnie 

do Sekretariatu Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (adres jak wyżej – pierwsze piętro) 

w terminie trzech dni od dnia opublikowania listy. Zastrzeżenia rozpatrywane będą przez 

Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w terminie siedmiu dni od dnia 

umieszczenia listy kandydatów na tablicy ogłoszeń.  

Wybrani w toku postępowania kandydaci na członków rad nadzorczych będą informowani    

o dalszym postępowaniu za pomocą ogólnie przyjętych środków komunikacji bez zbędnej 

zwłoki. 


