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Rada Nadzorcza 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego  

„Chemobudowa – Kraków” Spółka Akcyjna  
w Krakowie 

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: 
 

Członka Zarządu Spółki – Dyrektora ds. Technicznych 
 
Rada Nadzorcza Spółki ustala następujące zasady przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego: 
1. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria: 

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane  
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 

b) posiadać 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) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 
samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek, 

d) korzystać z pełni praw publicznych, 
e) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 
f) spełniać wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać 

ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego  
w spółkach handlowych; 

g) kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć pisemne oświadczenie 
o złożeniu Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu 
uprzednio oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji  
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz.425 z późn. zmianami). 

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. 

3. Dodatkowymi atutami na stanowisko Członka Zarządu będą: 

− doświadczenie w sektorze budownictwa kubaturowego, 

− doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,  

− doświadczenie na stanowisku związanym z marketingiem, 

− czynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. 

4. W przypadku ubiegania się o stanowisko Członka Zarządu Spółki przez kandydata, który pełnił 
już funkcję Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata dokona 
oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania 
obowiązków oraz efekty podejmowanych czynności.  
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5. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć list motywacyjny, życiorys, pisemną koncepcję 
zarządzania Spółką, zaświadczenie o niekaralności (w oryginale) oraz oświadczenie kandydata, 
iż wobec niego nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne. W zgłoszeniu należy 
określić stanowisko, na które kandydat dokonuje zgłoszenia, wskazać adres do korespondencji, 
numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz złożyć oświadczenie o spełnieniu kryteriów 
wymienionych w pkt.1 oraz o niespełnianiu warunków określonych w pkt. 2, a nadto dołączyć 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb 
prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. 

6. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty, w oryginałach lub uwierzytelnionych 
odpisach, potwierdzające kwalifikacje kandydata. 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. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może 
przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. 

7. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem na stanowisko Członka Zarządu 
Spółki odpowiedzialnego za rozwój i produkcję zostanie poruszony w szczególności 
następujący zakres zagadnień: 

1) wiedza o zakresie działalności Spółki w sektorze budownictwa; 
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; 
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

spółek z udziałem Skarbu Państwa; 
4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa; 
5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne; 
6) znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Członka Zarządu  

w Spółce; 
7) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,  
8) planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów 

wytwarzania, zarządzania jakością; 
9) analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations; 
10) dotyczących przedstawionej przez kandydata koncepcji zarządzania Spółką. 

 
8. Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do Spółki w zaklejonych kopertach  

z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków” Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie”. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres 
do korespondencji. 

9. Zgłoszenia kandydatów można składać w terminie do 27 listopada 2019 roku osobiście  
w siedzibie Zarządu Spółki w Krakowie, ul. Klimeckiego 24, w godz. 8.00 – 15.00 - Dziennik 
Podawczy lub wysyłać listem poleconym na adres Spółki: 30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24. 
W każdym przypadku decydować będzie data wpływu  zgłoszenia do Spółki. 

10. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniu 28 listopada 2019 
roku w siedzibie Spółki. Powyższych czynności dokona Rada Nadzorcza. 

11. Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie nie 
spełniające wymagań określonych w niniejszej uchwale nie podlega rozpatrzeniu,  
a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. 

12. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego, 
telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez 
kandydata w zgłoszeniu. 

13. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani  
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o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w powiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12. 
14. Kandydatom udostępnia się do wglądu informacje o Spółce: Statut Spółki, sprawozdania 

finansowe za lata 2017-2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2017-
2018. 

15. Informacje o Spółce, o których mowa w pkt. 14, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Zarządu 
Spółki w Krakowie, ul. Klimeckiego 24, pokój nr 120  tel. 12 652 75 11 w dniach roboczych 
od 12 do 25 listopada 2019 roku, w godzinach 9.00-14.00. Udostępnienie materiałów informa-
cyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufno-
ści. 

16. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą po 29 listopada 2019 roku w siedzibie Spółki  
w Krakowie, ul. Klimeckiego 24. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej każdy 
kandydat zostanie powiadomiony odrębnie, zgodnie z pkt.13. 

17. Rada Nadzorcza powiadomi listami poleconymi kandydatów uczestniczących  
w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach. 

18. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego  
w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. W takim przypadku 
Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. 


