Załącznik do
Uchwały Rady Nadzorczej
z dnia 26.02.2019 r.
Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu
Rada Nadzorcza
LZU „LASBUD” Sp. o.o.
z siedzibą w Zaściankach
działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003r. w
sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w
niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.)
ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki
Kandydat powinien spełniać łącznie następujące warunki:
a. posiadać wykształcenie wyższe,
b. posiadać minimum 10 - letni staż pracy, w tym doświadczenie na stanowiskach
kierowniczych - 6 lat,
c. korzystać z pełni praw publicznych,
d. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
e. nie podlegać określonych w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w spółkach
prawa handlowego.
Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o:
1) ukończeniu studiów wyższych;
2) co najmniej 10 letnim stażu pracy, w tym co najmniej 6 lat na stanowiskach
kierowniczych;
3) korzystaniu z pełni praw publicznych;
4) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
6) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania
kwalifikacyjnego.
Do zgłoszenia Kandydat dołącza w oryginałach lub poświadczonych odpisach następujące
dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV zawierające m.in. adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej do
korespondencji oraz telefon kontaktowy,
c) dyplom ukończenia studiów wyższych,
d) zaświadczenia potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym 6 - letni na
stanowiskach kierowniczych,
e) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Za aktualne
uznaje się zaświadczenie wydane w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od
dnia upływu terminu do składania ofert,
f) aktualne zaświadczenia o stanie zdrowia kandydata, stwierdzającego zdolność do
pracy na stanowiskach kierowniczych. Za aktualne uznaje się zaświadczenie wydane

w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia upływu terminu do składania
ofert,
g) kandydat urodzony przed dniem 01.08.1972r. dołącza informację o złożeniu
oświadczenia lustracyjnego albo informację o uprzednim złożeniu oświadczenia
lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o
treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r, Nr 63, poz. 425 z późn. zm.).
Kandydat może składać także inne dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje lub
umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).
Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w
trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia radzie
nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów,
pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
1. Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu LZU Lasbud
Sp. z o.o.” można składać osobiście w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa w godzinach od 8.00 do 15.00 od
poniedziałku do piątku w terminie do dnia 15 marca 2019 r. do godziny 15.00 lub
wysyłać listem poleconym na podany wyżej adres. W przypadku zgłoszeń przesłanych
listem poleconym na wskazany powyżej adres decyduje moment doręczenia zgłoszenia
do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
2. Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 18 marca 2019 r.
3. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne będą
przeprowadzone w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ul. Grójecka
127 w Warszawie w dniu 20 marca 2019 r. od godz. 8.00.
W przypadku gdy kandydat nie zgłosi się na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i
terminie oznacza to jego rezygnację z dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
O dokładnym terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną
na wskazany przez siebie adres co najmniej na 1 dzień przed terminem rozmowy.
4. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności będzie:
a) wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorach w których działa spółka;
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników;
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym
uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w
spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru
właścicielskiego;
d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
e) znajomość zagadnień z zakresu prawa leśnego, związaną z działalnością spółki na
rzecz Lasów Państwowych.
Ponadto, w toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Prezesa Zarządu Rada
Nadzorcza oceni również wiedzę z co najmniej jednego z zagadnień określonych w § 9 ust.
4-7 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003r.

5. Informacje o Spółce dostępne są na stronie internetowej pod adresem
http://www.lasbud.bialystok.pl/ oraz dodatkowo, po uprzednim telefonicznym umówieniu
wizyty, w Wydziale Analiz Ekonomicznych i Planowania Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych, pok.310 w ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
6. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów, określonych w ogłoszeniu o
postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich
przyjmowania nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w
postępowaniu kwalifikacyjnym.
7. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć
postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.
8. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów
pocztą elektroniczną, na wskazany przez kandydata adres.
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych kandydatów jest Rada Nadzorcza LZU Lasbud
Sp. o.o.
b) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego;
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy
i działań przedumownych,
 art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,
 art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO.
Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności
składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;
d) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu
kwalifikacyjnym;
e) odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 uprawnione organy publiczne,
 LZU Lasbud Sp. z o.o.
f) dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się
wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie
nakazują ich dalszego przechowywania;
g) informujemy o przysługującym prawie do:
 dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 sprostowania swoich danych osobowych,
 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 przenoszenia danych,
 usunięcia danych.
h) W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora kandydatowi przysługuje prawo
złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
i) informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem
takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

