Załącznik do Uchwały Nr 16/8/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
GoldMedica sp. z o. o. z dnia 30.08.2021r.
Regulamin przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o.o.
§1
1. Zgromadzenie Wspólników Spółki GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi postanawia o
wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego - konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu
GoldMedica sp. z o. o. w Gołdapi poprzez stosowne ogłoszenia w sposób zwyczajowo
przyjęty oraz na stronie internetowej spółki i w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap będzie polegał na otwarciu ofert
i ocenie złożonych dokumentów pod względem formalnym oraz zakwalifikowaniu
kandydatów do drugiego etapu lub odrzuceniu ofert.
3. W drugim etapie przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
dopuszczonymi do drugiego etapu. Termin drugiego etapu zostanie podany
w zawiadomieniu kandydatów o dopuszczeniu do tego etapu.
4. Komisja Konkursowa w formie elektronicznej – e-mailowej oraz pisemnej (na adres
podany do korespondencji) powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu
kwalifikacyjnym o:
- odrzuceniu oferty,
- przyjęciu oferty do drugiego etapu.
Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną odesłane.
5. Drugi etap konkursu odbywał się będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.
6. W trakcie postępowania konkursowego kandydaci dokonują omówienia swoich koncepcji
oraz odpowiadają na pytania Komisji.
7. Komisja ustala ramowy zakres pytań ze:
a. znajomości zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,
b. znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem spółką, jej zasobami materialnymi
oraz kierowaniem zespołem pracowników,
c. znajomości sektora ochrony zdrowia,
d. znajomości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym europejskich.
Kandydatowi będą też zadawane pytania dotyczące przedłożonej koncepcji
funkcjonowania GoldMedica sp. z o. o.
8. Członkowie Komisji dokonują oceny kandydatów w formie punktowej, od 0 do 5
punktów w głosowaniu tajnym, z zakresu ich wiedzy.
9. Wyniki głosowania tajnego na poszczególnych kandydatów oblicza Przewodniczący
Komisji i podaje do wiadomości członkom jego wynik.
10. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa wyłoni lub nie wyłoni
kandydata na Prezesa Zarządu GoldMedica sp. z o. o.
11. Wynikiem pracy Komisji Konkursowej jest przedłożenie Zgromadzeniu Wspólników listy
rekomendowanych kandydatów.
12. O kolejności kandydatów na liście decyduje ilość punktów uzyskanych w konkursie
według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
13. Wyłoniony kandydat na podstawie odrębnej uchwały Zgromadzenia Wspólników zostanie
powołany na Prezesa Zarządu Spółki, z którym zostanie zawarta umowa – kontrakt
menadżerski.

14. Jeżeli żaden z kandydatów nie zostanie wyłoniony przez Komisję jako kandydat na
funkcję Prezesa Zarządu spółki, dopuszcza się przeprowadzenie ponownego konkursu.
15. Każdy z kandydatów ma prawo do wycofania swojej kandydatury na każdym etapie
postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego
oświadczenia lub odmowę przystąpienia do rozmów kwalifikacyjnych.
16. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana
będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
17. Zgromadzenie Wspólników bez konieczności podania przyczyn w każdym etapie
zastrzega sobie możliwość odstąpienia od postępowania kwalifikacyjnego i zakończenia
konkursu.
18. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji – rozstrzygnięć podjętych przez
Komisję Konkursową w ramach czynności związanych z postępowaniem
kwalifikacyjnym – konkursem.

