
Załącznik Nr 1 
do Regulaminu konkursu na 
stanowisko Prezesa Zarządu z 
dnia 6 lipca 2017 r. 

 
 

Pełnomocnik Wspólnika  
spółki Skarbu Państwa Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,                 

Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady 
Ministrów   z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na 

stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55,  poz. 476, z późn. 
zm.),ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: 

 
PREZESA ZARZĄDU  

 
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki: 

1) posiadać wykształcenie wyższe, preferowane: budownictwo lub architektura; 
2) posiadać co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowiskach kierowniczych                                         

lub samodzielnym albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek; 

3) posiadać obywatelstwo polskie; 
4) korzystać z pełni praw publicznych; 
5) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; 
6) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania 

stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych; 
7) posiadać wiedzę w zakresie określonym w § 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 
członka zarządu w niektórych spółkach handlowych; 

8) posiadać stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowiskach kierowniczych; 
9) posiadać znajomość branży, w której działa Spółka; 
10) posiadać uprawnienia w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli nie niższej niż 

„poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 
Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) lub wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania 
sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli nie niższej niż 
„poufne”; 

11) pożądana znajomość języka angielskiego na poziomie First Certificate in English lub wyższym. 
 
Kandydatem nie może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 

1) 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; 

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na 
zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; 

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy 
pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; 

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej 
organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; 

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności 
spółki. 

 



Pisemne zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00                   
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2015 r. w sekretariacie Spółki w Poznaniu przy Al. 
Niepodległości 53. Terminem wpływu zgłoszenia jest data doręczenia go do sekretariatu Spółki. 
Komplet dokumentów należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „P o s t ę p o w a n i e  
kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o. 
o. z siedzibą w Poznaniu”. 
 
Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) list motywacyjny; 
2) życiorys zawodowy kandydata (CV) zawierający m.in. adres do korespondencji oraz telefon 

kontaktowy i adres poczty elektronicznej; 
3) w odpisach dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i staż pracy kandydata oraz 

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; 

4) oświadczenie o co najmniej 5-letnim stażu pracy, w tym 3 lata na stanowiskach 
kierowniczych             lub samodzielnym albo wynikającym z prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek; 

5) kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniająca do dostępu do informacji 
niejawnych o klauzuli nie niższej niż „poufne” lub zgodę na przeprowadzenie postępowania 
sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli nie niższej niż 
„poufne”; 

6) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na 
stanowiskach kierowniczych wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed zgłoszeniem 
do konkursu; 

7) kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o 
posiadaniu obywatelstwa polskiego; 

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 
10) oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom 

zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych oraz że nie toczy się 
przeciwko kandydatowi postępowanie w sprawach określonych w odrębnych przepisach, w 
tym w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych; 

11) kandydat urodzony przed 01.08.1972 r. – oświadczenie o złożeniu oświadczenia 
lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1388); 

12) zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż na dwa miesiące przed dniem 
publikacji ogłoszenia o konkursie; 

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów 
postępowania kwalifikacyjnego. 

 
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wbpb.com.pl 
 
Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie 
terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane. 
 
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 01.08.2017 r. 
 



Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi spośród osób, które przesłały zgłoszenia 
spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w siedzibie Spółki w terminie 
wskazanym przez Pełnomocnika Wspólnika. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci 
zostaną indywidualnie powiadomieni, co najmniej na dwa dni przed jej terminem na wskazany przez 
kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. 
 
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny kandydata będzie: 

1) wiedza dotycząca zakresu działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka; 
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 zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa; 
7) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce. 

 
W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.  
 
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, 
Poznań, Al. Niepodległości 53 – sekretariat Spółki – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 
do 14:00 w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 31.07.2017 r., po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: 261 57 27 34. Warunkiem udostępnienia 
informacji o Spółce będzie złożenie  przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności odnośnie 
udostępnionych danych. 
 
Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z 
udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 
Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w 
każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów. 
 
W toku konkursu Pełnomocnik Wspólnika może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie 
których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.  
 
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu dostępny jest w sekretariacie Spółki 
oraz na stronie internetowej: www.wbpb.com.pl. 
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