Rada Nadzorcza
spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna
w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 40
na podstawie § 25 ust. 1 i § 29 ust.3 pkt 5 Statutu Spółki, przy uwzględnieniu przepisów ustawy
z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2259
z późn. zm.) oraz Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa,
w związku z upływem VII kadencji Zarządu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne
na stanowisko:
Prezesa Zarządu
spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka
Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zwanej dalej „Spółką”
Pisemne zgłoszenie kandydatów/kandydatek należy składać do dnia 31 maja 2022 r., w zamkniętej
kopercie na adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 40, w dniach roboczych w godzinach
od 8.00 do 14.00 z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna w restrukturyzacji - NIE
OTWIERAĆ”.
W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą o dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała
będzie data doręczenia przesyłki do siedziby Spółki na adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Żabia 40, w terminie wskazanym powyżej.
Zgłoszenie kandydata/kandydatki powinno zawierać:
1. Życiorys (CV).
2. Koncepcję funkcjonowania Spółki (max 3 strony).
3. Informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem/kandydatką (adres do korespondencji oraz
telefon kontaktowy).
4. Oświadczenie o:
a) ukończeniu studiów wyższych,
b) posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia oraz 3-letniego doświadczenia na
stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadaniu uprawnień / kompetencji zawodowych przewoźnika do zarządzania
przedsiębiorstwem transportowym odpowiednio w zakresie przewozu osób i rzeczy,
d) korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym wynikających
z ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
(Dz.U. z 2016r. poz. 2259 z późn. zm.) oraz Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami
z udziałem Skarbu Państwa
g) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
niniejszego postępowania kwalifikacyjnego, o treści określonej w Załączniku do niniejszego
ogłoszenia,
h) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu/niej postępowanie przygotowawcze i karne.
5. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne .
6. Informację o ewentualnym doświadczeniu zawodowym w branży, w której działa Spółka.
7. Kandydat/kandydatka urodzony/a przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinien/na do zgłoszenia
dołączyć informację o złożeniu PKP S.A. oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z
dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2006 Nr 218 poz.1592 z późn. zm.)
lub informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia lustracyjnego.

8. W przypadku pełnienia przez kandydata/kandydatkę funkcji w organach spółek prawa handlowego
kandydat/kandydatka powinien/na do zgłoszenia dołączyć oświadczenie o uzyskaniu absolutorium za
okresy pełnienia w/w funkcji.
9. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje (wymagane wykształcenie
i staż pracy) w oryginałach lub odpisach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez
kandydata/kandydatkę. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat/kandydatka
jest zobowiązany/a do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez
siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci/kandydatki mogą przedstawić dodatkowe
dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).
Dodatkowym atutem będą:
- doświadczenie na stanowisku członka zarządu w spółce prawa handlowego,
- znajomość branży w której działa Spółka,
Jeżeli na dane stanowisko ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki,
Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego
stanowiska.
Zgłoszenia kandydatów/kandydatek niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu
o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania
nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci/kandydatki nie wezmą udziału w postępowaniu
kwalifikacyjnym.
Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania
kwalifikacyjnego.
Otwarcie zgłoszeń kandydatów/kandydatek na Prezesa Zarządu nastąpi w dniu 3 czerwca 2022r.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami/kandydatkami, którzy/które przesłali/ły zgłoszenia
spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w siedzibie Spółki w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Żabia 40, w dniach od 13 do 15 czerwca 2022r. O dokładnym terminie rozmowy
kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni/one pisemnie na co najmniej 3 dni
przed wyznaczonym terminem rozmowy.
Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę traktowana będzie na równi
z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki będzie między innymi:
a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
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) wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,
f) wiedza w zakresie zarządzania jakością,
g) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,
h) wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy,
i) wiedzę w zakresie zasad i przepisów prawa restrukturyzacyjnego;
j) proponowana koncepcja funkcjonowania Spółki.
Podstawowe informacje o Spółce tj. Statut Spółki, wypis z KRS, schemat organizacyjny, zatwierdzone
sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok, sprawozdanie F-01 za okres do końca IV kwartału
2021 r. będą udostępniane do wglądu zainteresowanym kandydatom/kandydatkom, od dnia publikacji
ogłoszenia do dnia 31 maja 2022 r. po uprzednim ustaleniu terminu i złożeniu oświadczenia
o zachowaniu poufności, w siedzibie Spółki w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 40,
w Sekretariacie Przedsiębiorstwa, w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1400, tel. +48 607 432 918.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni/one listem
poleconym.
W przypadku nie wyrażenia zgody przez wyłonionego kandydata na powołanie na Prezesa Zarządu
Spółki, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko Prezesa Zarządu kolejnemu
najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym
czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata/kandydatki.

Załącznik do Ogłoszenia
…………………………
(nazwisko i imię)

……………………..
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę PKS w Ostrowcu Św.
S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 40, zwaną również dalej
Spółką, w celu realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKS
w Ostrowcu Św. S.A. w restrukturyzacji
2.Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.100)
zostałem (-łam) poinformowany (-na), że:
1) administratorem danych osobowych jest PKS w Ostrowcu Św. S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 40,
2) dane osobowe będą przetwarzane na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
3) dane będą przetwarzane na podstawie zgody kandydata, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Ostrowcu Św. S.A.
w restrukturyzacji,
4) PKS w Ostrowcu Św. S.A. powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu:
iod.@pksostrowiec.pl
5) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego,
6) dane uczestników postępowania kwalifikacyjnego nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności dane osobowe mogą być
udostępniane Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.
z 2016 poz. 2259),
7) PKS w Ostrowcu Św. S.A. przetwarza dane osobowe w celach zorganizowania
i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i wyłonienia Prezesa Zarządu Spółki oraz w celach
archiwalnych. Dane uczestników postępowania będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji wyżej określonych celów. Dokumenty osób, które nie zostały wybrane na stanowisko
Prezesa Zarządu zostaną zwrócone listem poleconym.
8) przysługuje mi prawo do żądania dostępu do dotyczących mnie danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

9) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie mojej
zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych
osobowych, którego Spółka dokona przed moim cofnięciem zgody. Złożenie żądania usunięcia
danych osobowych w czasie trwania postępowania kwalifikacyjnego jest możliwe, lecz uniemożliwia
dalszy udział w postępowaniu,
10) PKS w Ostrowcu Św. S.A. oświadcza, że dane uczestników postępowania kwalifikacyjnego nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
11) każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
……………………………………………….
(data i podpis osoby wyrażającej zgodę

