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 OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ  

Spółki Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie 
 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r.,  
w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu  
w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.2003, Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) Rada 
Nadzorcza spółki Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie 
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144813, w związku z upływającą 
kadencją Członków Zarządu ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego 
na stanowiska: Prezesa Zarządu Spółki 

oraz 
Członka Zarządu Spółki 

 
Rada Nadzorcza spółki Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ustala następujące zasady 
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego: 
 
1. Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  

 
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie”  lub 
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu spółki Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie”   
można składać osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie (02 - 699 Warszawa), 
ul. Kłobucka 23A (dalej: siedziba Spółki) w Sekretariacie Spółki w pokoju 204 II piętro w 
godzinach od 9:00 do 15:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku w terminie do dnia 
30 marca 2017 r. do godz. 15:00 lub wysłać pocztą kurierską lub listem poleconym na 
podany powyżej adres Spółki w Warszawie. 

 
2. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na wskazany 

powyżej adres, decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do Spółki. 
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3. Kandydaci na stanowiska będące przedmiotem postępowań kwalifikacyjnych, 
powinni spełniać następujące warunki: 

 a) ukończenie studiów wyższych,  
b) posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy,  
c) posiadanie co najmniej 3 letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) korzystanie z pełni praw publicznych, 
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
f) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom 

zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, 
g) niepozostawanie w jakimkolwiek sporze sądowym ze Spółką, 
h) gotowość do podpisania umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia 

funkcji, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz. 1202 ze zm.). 

 
4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: a) list motywacyjny, zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania 
kwalifikacyjnego o treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz jego udokumentowania, zgodnie z 
ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 
922 j.t.); 

b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć 
kandydata w pracy zawodowej, ukończonych szkoleniach zawodowych, 

c) informacje na temat sposobu kontaktowania się z kandydatem, tj.:  adres do korespondencji,   adres e-mailowy,   numeru telefonu komórkowego. 
d) kopię dowodu tożsamości, 
e) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
f) oryginały lub odpisy świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczeń o 

prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisów z KRS bądź innych dokumentów 
potwierdzających staż pracy, 

g) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub odpisach, w tym 
doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, 

h) oświadczenie o:   ukończeniu studiów wyższych,   co najmniej 5 letnim stażu pracy,   co najmniej 3 letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub 
samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na 
własny rachunek,  korzystaniu z pełni praw publicznych,   posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,   niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom 
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,   tym, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, 
zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek 
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postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk 
w organach spółek prawa handlowego,  niepozostawaniu w jakichkolwiek sporach sądowych ze Spółką,   gotowości do podpisania umowy o świadczenie usług zarządzania na czas 
pełnienia funkcji, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 
2016 poz. 1202 ze zm.), 

i) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk 
kierowniczych,  

j) oświadczenie i informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów, 
k) oświadczenie o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne 

podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata,  
l) oświadczenie o:   nie zatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub 

biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, 
umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,  nie wchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię 
polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,  nie zatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub 
umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,  nie pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej,  tym, że aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktów interesów 
wobec działalności Spółki 

lub oświadczenie, że w przypadku, gdy kandydatowi zaproponowana zostanie funkcja 
Prezesa bądź Członka Zarządu przed objęciem funkcji zrezygnuje z zatrudnienia, 
aktywności społecznej i zarobkowej lub pełnienia funkcji, o których mowa powyżej. 

 
m) aktualne (nie starsze niż 3 miesiące od dnia złożenia zgłoszenia) zaświadczenie 

o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, 
n) kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 roku powinien dołączyć do zgłoszenia 

informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Ministrowi Rozwoju i Finansów lub 
informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa 
w Ustawie z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów 
(Dz. U. z 2016 r. poz.1721 j.t.). 

 
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza 
się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty 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. Załączone do zgłoszeń oryginały dokumentów zostaną zwrócone 
kandydatom na rozmowie kwalifikacyjnej, po poświadczeniu przez kandydatów ich kopii.  
 
5. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie 

„Koncepcji rozwoju Spółki” w oparciu o ogólnodostępne dane (objętość pracy nie 
powinna przekraczać 20 stron standardowego maszynopisu). 

 
6. W zgłoszeniu lub w toku postępowania kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej 

dodatkowe dokumenty dotyczące jego kwalifikacji zawodowych i umiejętności 
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(referencje, certyfikaty, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, kursów 
językowych). 

 7. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 31 marca 2017 r. 
 
8. Zgłoszenia kandydatów niespełniające powyższych wymogów, niezgodne z treścią 

zapisów określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego 
terminu, nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. Osoby, których zgłoszenia nie będą podlegały rozpatrzeniu zostaną 
powiadomione pisemnie o tym fakcie. 
 

9. Osobom, których zgłoszenia nie będą podlegały rozpatrzeniu ze względu na ich złożenie 
po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia zostaną zwrócone (wysyłka pocztą bądź 
odbiór osobisty w siedzibie Spółki). 

 
10. Osobom, których zgłoszenia nie będą podlegały rozpatrzeniu ze względu na brak 

spełnienia wymogów, załączone do zgłoszenia oryginały dokumentów zostaną im 
zwrócone (wysyłka pocztą bądź odbiór osobisty w siedzibie Spółki). 

 
11. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne 

przeprowadzone będą w siedzibie Spółki w terminie od dnia 7 kwietnia 2017 r.  
O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej i terminie jej przeprowadzenia kandydaci 
zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
wskazany w zgłoszeniu, 3 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy. 

 
12. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie 

uznane będzie za rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Załączone do 
zgłoszenia oryginały dokumentów zostaną kandydatowi zwrócone, po uzgodnieniu 
sposobu ich przekazania (wysyłka pocztą bądź odbiór osobisty w siedzibie Spółki). 

 
13. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych i oceny będą następujące zagadnienia: 

a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym 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, znajomość ograniczeń prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, znajomość 
zasad nadzoru właścicielskiego, 

d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, 
e) wiedza w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów 

przedsiębiorstwa oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, 
f) analiza rynku i konkurencji, 
g) znajomość podstaw prawa pracy i roli zarządu w relacjach z przedstawicielami 

pracowników, 
h) system ocen i motywacji, 
i) wiedza o regulacjach prawnych z obszarów certyfikacji i notyfikacji dotyczących 

działalności Spółki, 
j) proponowana przez kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu koncepcja rozwoju 

Spółki. 
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14. W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu przez 

kandydatów pełniących dotychczas funkcję Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki 
przedmiotem postępowania będzie również ocena działalności tych kandydatów za cały 
okres zajmowania przez nich stanowiska. 
 

15. Podstawowe informacje o spółce Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą 
w Warszawie, tj.:  Statut Spółki,  Aktualny odpis z KRS.  Dane finansowe za 2015 r. podlegające publikacji w KRS,  Sprawozdanie F-01 za okres do końca IV kwartału 2016 r., 

będą dostępne dla kandydatów od dnia 3 marca 2017 r. do dnia 29 marca 2017 r. w dni 
robocze, w siedzibie Spółki w Sekretariacie Spółki (pokój 204 II piętro), w godzinach od 9:00 
do 15:00 Dodatkowe informacje o Spółce można znaleźć na stronie internetowej 
www.pcbc.gov.pl. 
 
16. Rada Nadzorcza listownie powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu 

kwalifikacyjnym o jego wynikach. 
 
17. Rada Nadzorcza spółki Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą 

w Warszawie może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie 
kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza powiadomi 
listownie kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. 

  
 
 


