Pełnomocnik Wspólnika
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie
ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno
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. z 2003 r., Nr 55, poz. 476, z późn.zm.),
ogłasza

postępowanie kwalifikacyjn e na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU

1. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
- posiadać wykształcenie wyższe,
- posiadać co najmniej 5 -letni staż pracy,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska
członka zarządu w spółkach handlowych,
- posiadać wiedzę w zakresie określonym w § 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18.03.2003r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka
zarządu w niektórych spółkach handlowych.
2. Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 02 czerwca 2017r. osobiście w siedzibie Spółki w
Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w sekretariacie - pokój 103, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 lub
listem poleconym na adres Spółki: 62-200 Gniezno, ul. Kolejowa 2 (decyduje czas doręczenia zgłoszenia do
Spółki). Komplet dokumentów należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Pełnomocnik Wspólnika Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
- życiorys zawodowy kandydata (CV) zawierający m.in. adres do korespondencji oraz telefon
kontaktowy i adres poczty elektronicznej,
- list motywacyjny,
- oświadczenie o co najmniej 5-letnim stażu pracy,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
- w oryginałach lub odpisach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, w tym ukończenie
studiów wyższych lub ich kopie poświadczone przez kandydata; w przypadku kopii poświadczonych
przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia
Pełnomocnikowi Wspólnika oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie
dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
- w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r. oświadczenie o złożeniu
Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa oświadczenia lustracyjnego albo informację o uprzednim
złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721).
- zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż na dwa miesiące przed dniem publikacji
ogłoszenia o konkursie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów
postępowania kwalifikacyjnego.
4. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu prasowym lub złożone po
upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
5. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 05.06.2017r.
6. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przesłali zgłoszenia spełniające wymogi określone w
niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w siedzibie Spółki w terminie po dnia 06.06.2017r.
7. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni, na wskazany
przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

8. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny kandydata będzie:
- wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek
z udziałem Skarbu Państwa,
- znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
- znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i finansów przedsiębiorstwa,
- znajomość analizy rynku i konkurencji,
- doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce.
9. Kandydatom zostaną na życzenie udostępnione informacje o Spółce w zakresie przedmiotu działalności
Spółki, regulaminu organizacyjnego oraz wyników i innych danych przekazywanych z mocy prawa do Sądu
Rejestrowego. Informacje udostępnione będą do wglądu w siedzibie Spółki, Gniezno, ul. Kolejowa 2, sekretariat
Spółki, pokój 103, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 w terminie od dnia ukazania się
ogłoszenia do dnia 02.06.2017r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, pod nr telefonu 61 4265591.
Warunkiem udostępnienia informacji o Spółce będzie złożenie przez kandydata oświadczenia o zachowaniu
poufności.
10. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w
postępowaniu kwalifikacyjnym.
11. Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym
czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.
12. Spółka powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach,
przesyłając informację na wskazany przez kandydata adres poczty elektronicznej.

