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Załącznik nr 1 
do Uchwały Komisji kwalifikacyjnej                      
nr 4/2021 z dnia 30.03.2021 roku 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego 

na stanowisko Prezesa Zarządu  

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski  

imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o. 

 

Powołana przez Radę Nadzorczą Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec 

Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai  Sp. z o.o.  Komisja kwalifikacyjna ogłasza konkurs na 

stanowisko Prezesa Zarządu wyżej wskazanej Spółki.  

 

1-  Osoba ubiegająca się na wskazane stanowisko powinna spełniać łącznie niżej wymienione  

warunki: 

 

1) posiadać wykształcenie wyższe rolnicze lub ekonomiczne albo wykształcenie wyższe 

rolnicze lub ekonomiczne uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na 

podstawie przepisów prawa; 

 

2) 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; 

 

3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 

samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek; 

 

4) spełniać inne niż wyżej wymienione w pkt. 1-3 wymogi a w szczególności wymogi, o których 

mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. 

Dz.U. z 2020 r., poz.735) a także nie naruszać prawem przewidzianych ograniczeń lub 

zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych 

 

5) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; 

 

6) nie być osobą karaną za przestępstwa umyślne oraz osobą wobec której toczy się 

postepowanie karne/skarbowe/dyscyplinarne; 
 

7) nie naruszać zakazów przewidzianych w art.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2399, z późn. zm.), w tym zakazu prowadzenia działalności 

gospodarczej. 
 

2- Pożądanymi wymaganiami kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki są: 

1) co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją rolniczą; 

2) znajomość języka obcego na poziomie co najmniej komunikatywnym; 

3) dobra znajomość Windows, MS Office ( Excel, Access ); 

4) umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników; 

5) kompetencje związane z motywowaniem i wspieraniem rozwoju pracowników; 

3- Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która  spełnia 
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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. 

 

Oferty kandydatów składane są w formie pisemnej osobiście lub przesyłane na adres Spółki:        

ul. Zaciszna 116, 43-384 Jaworze do dnia  14 kwietnia 2021 r. do godziny 14.00.  

 

Koperta musi być zamknięta i zawierać dopisek „Zgłoszenie oferty w postępowaniu 

kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu – nie otwierać przed dniem otwarcia ofert” 

Decyduje data doręczenia oferty. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00. Oferty złożone po 

wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Oferta winna zawierać dane osobowe kandydata:  

a) Imię (imiona), nazwisko kandydata, 

b) Imiona rodziców, 

c) Data i miejsce urodzenia, 

d) Adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres email, 

e) Nr i serię dowodu osobistego lub paszportu, nr PESEL, 

f) Informację o wyborze sposobu kontaktowania się z kandydatem (adres do doręczeń, 

telefon, email) 

Nadto do oferty należy dołączyć 

a) List motywacyjny kandydata, 

b) Życiorys z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej, 

c) Kopię dokumentów wykazujących zdobyte wykształcenie (oryginał do wglądu  

w toku rozmowy kwalifikacyjnej), 

d) zaświadczenie kandydata o niekaralności, 

e) Pisemną „Koncepcję Zarządzania Spółką” zawierającą prognozy rozwoju Spółki. 

f) Oświadczenia kandydata o: 

- korzystaniu z pełni praw publicznych, 

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

-niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom  

zajmowania stanowiska członka zarządu spółek prawa handlowego, 

- braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych, karnych skarbowych, 

w tym postępowań przygotowawczych, 



3 

 

- zapoznaniu się z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego na wybór Prezesa 

Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski im. prof. 

Mieczysława Czai  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby 

prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. 

 

Powyższe oświadczenia muszą być zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu 

postępowania kwalifikacyjnego na wybór Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego IZ PIB 

Grodziec Śląski im prof. Mieczysława Czai sp. z o.o. 

 

W toku postępowania kwalifikacyjnego Komisja Kwalifikacyjna może zażądać od kandydatów 

dodatkowych dokumentów i wyjaśnień. 

 

Wybrani przez Komisję Konkursową Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne i 

merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w 

siedzibie Spółki w 5 dni od daty otwarcia ofert. Kandydat zostanie powiadomiony o konkretnym 

terminie rozmowy na wskazany adres email lub telefonicznie na wskazany numer telefoniczny. 

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą zagadnienia obejmujące: zasady funkcjonowania 

spółek handlowych, w szczególności z udziałem Skarbu Państwa, i zasady zarządzania 

(kierowania) zespołami pracowników, dotychczasowe doświadczenie kandydata, znajomość 

zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej, wiedzę o sektorze, 

w którym działa Spółka.  

 

Od kandydata oczekuje się przedstawienia „Koncepcji Zarządzania Spółką” zawierającą 

prognozy rozwoju Spółki. 

 

Kandydaci mogą otrzymać następujące informacje o Spółce: 

a) umowę Spółki, 

b) sprawozdanie finansowe za 2019 rok. 

 

Informacje te kandydaci mogą uzyskać osobiście w terminie od dnia 1 kwietnia 2021r. dnia do 

13 kwietnia 2021r., w godzinach od 9.00 do 14.00, w sekretariacie Spółki: ul. Zaciszna 116, 43-

384 Jaworze, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem: 33 815 40 26 lub 33 815 

41 06. 

 

Kandydat zobowiązany jest zachować w tajemnicy i nie ujawniać osobom trzecim informacji, o 

których powziął wiedzę w związku z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

 

Podstawowe informacje o działalności Spółki zamieszczone są na stronie internetowej Spółki 

pod adresem: www.zdgrodziec.edu.pl. 

 
 
Zakres obowiązków na stanowisku:        
 

Zakres obowiązków uregulowany jest w kodeksie spółek handlowych a w szczególności 

podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżącej działalności operacyjnej, nadzór nad 

załogą pracowniczą, sprawowanie stałego nadzoru i kontroli stanu składników majątkowych 

Spółki, nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem wewnętrznie obowiązujących w Spółce 

normatywów i regulacji.  
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Składane przez kandydata dokumenty będą zwracane na wniosek kandydata po zakończeniu 

postępowania kwalifikacyjnego. 

 

Regulamin postępowania dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.zdgrodziec.edu.pl  i  

www.izoo.krakow.pl. 

 

Niezgłoszenie się zaproszonego kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznawane będzie za 

rezygnację z udziału w konkursie.  

 

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez 

podania przyczyn oraz bez wyłonienia kandydata.  

 

Poniesione przez kandydatów koszty związane z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym nie 

będą zwracane. 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO): 

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) dalej - RODO, uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 RODO: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Zakład Doświadczalny 

Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o., wpisana 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej pod 

numerem KRS 0000071810. 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować 

pod adresem: Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski 

imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o. - ul. Zaciszna 116, 43-384 Jaworze lub adresem e-

mail: sekretariat@zdgrodziec.edu.pl. 

3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem 

kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu, na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 10 RODO w celu realizacji obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 

z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 735); 

b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej zgody, w zakresie danych osobowych 

zawartych w dokumentach aplikacyjnych, innych niż wymaganych w przywołanych 

powyższych przepisach prawa. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające Spółkę w 

zakresie bieżących procesów biznesowych oraz uprawnione do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz innych wytycznych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego, a po tym okresie będą podlegały archiwizacji przez okres 10 lat. Dane 

osobowe kandydatów, którzy nie zostaną powołani do organów spółki, będą przetwarzane 

przez okres trwania postępowania kwalifikacyjnego, następnie komplet dokumentów 

zawierający dane osobowe zostanie odesłany na adres wskazany przez kandydata; w 

przypadku, gdy będzie zachodzić konieczność archiwizacji przywołanych danych, w 

szczególności dla wykazania zgodności z prawem przebiegu procesu wyłonienia Prezesa 

http://www.zdgrodziec.edu.pl/
http://www.izoo.krakow.pl/
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Zarządu, będą one również podlegać archiwizacji przez okres wskazany w zdaniu pierwszym. 

7) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych 

osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

oraz przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich 

innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych 

danych bezpośrednio innemu administratorowi - w zakresie w jakim dane przetwarzane są w 

sposób zautomatyzowany oraz na podstawie Pani/Pana zgody. 

8) Jeżeli uzna Pani/Pana, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z 

wymogami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w 

zakresie ochrony danych osobowych, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na 

stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. 

10) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo 

do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt pod adresem: 43-384 

Jaworze, ul. Zaciszna 116. 

 

 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 

 

 
 


