
   

 
 

Zał�cznik do Uchwały nr 8/VII/2021 z dnia 20.04.2021r.  
Rady Nadzorczej „Betrans” sp. z o.o. 

 
 

Rada Nadzorcza „Betrans” sp. z o.o. z siedzib� w Kalisku ogłasza post�powanie kwalifikacyjne 

na Prezesa Zarz�du, VII kadencji „Betrans” sp. z o.o. (Spółka): 

 
I. Kandydatem na Prezesa Zarz�du mo�e by� osoba, która spełnia ł�cznie nast�puj�ce warunki: 

1) posiada wykształcenie wy�sze lub wykształcenie wy�sze uzyskane za granic� uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odr�bnych;  

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac�, powołania, 
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o prac� lub �wiadczenia usług na podstawie innej 
umowy, lub wykonywania działalno�ci gospodarczej na własny rachunek; 

3) posiada co najmniej 3-letnie do�wiadczenie na stanowiskach kierowniczych 
lub samodzielnych albo wynikaj�ce z prowadzenia działalno�ci gospodarczej na własny 
rachunek; 

4) spełnia inne ni� wymienione powy�ej wymogi okre�lone w przepisach odr�bnych, 
w szczególno�ci nie narusza ogranicze� lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu 
zarz�dzaj�cego w spółkach handlowych, a w szczególno�ci:  

a) spełnia wymagania okre�lone w art. 18 ustawy z dnia 15 wrze�nia 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (dalej: „Kodeks spółek handlowych”) w szczególno�ci posiada pełn� zdolno�� 
do czynno�ci prawnych oraz nie jest skazana prawomocnym wyrokiem s�du za 
przest�pstwa okre�lone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz 
w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;  

b) nie maj� do kandydata zastosowania zakazy sprawowania funkcji w zarz�dzie spółki 
prawa handlowego wynikaj�ce z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalno�ci gospodarczej przez osoby pełni�ce funkcje publiczne; 

c) nie maj� do kandydata zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach 
spółek prawa handlowego wynikaj�ce z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora. 

II. Kandydatem na Prezesa Zarz�du nie mo�e by� osoba, która spełnia przynajmniej jeden 
z poni�szych warunków: 

1) pełni funkcj� społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, 
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego 
na podstawie umowy o prac� lub �wiadczy prac� na podstawie umowy zlecenia lub innej 
umowy o podobnym charakterze; 

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentuj�cego parti� polityczn� na zewn�trz oraz 
uprawnionego do zaci�gania zobowi�za�; 

3) jest zatrudniona przez parti� polityczn� na podstawie umowy o prac� lub �wiadczy prac� na 
podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; 

4) pełni funkcj� z wyboru w zakładowej organizacji zwi�zkowej lub zakładowej organizacji 
zwi�zkowej spółki z grupy kapitałowej; 

5) jej aktywno�� społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalno�ci Spółki. 

III. Dodatkowymi atutami kandydata na Prezesa Zarz�du b�dzie: 

1) do�wiadczenie w zarz�dzaniu du�ymi zespołami ludzkimi; 

2) znajomo�� specyfiki bran�y energetycznej i górniczej, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
działalno�ci transportowo-sprz�towej; 

3) studia podyplomowe zwi�zane ze stanowiskiem obj�tym post�powaniem kwalifikacyjnym; 

4) znajomo�� j�zyka angielskiego potwierdzona odpowiednim certyfikatem; 

5) posiadanie kwalifikacji kierownika działu energomechanicznego w zakładach górniczych 
odkrywkowych; 



   

 
 

6) posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewo�nika drogowego. 

IV. Ka�dy kandydat składa zgłoszenie, które zawiera imi� (imiona) i nazwisko wraz  
z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem e-mail oraz 
okre�leniem funkcji, na jak� kandyduje. Do zgłoszenia nale�y doł�czy� nast�puj�ce 
dokumenty i o�wiadczenia: 

1) list motywacyjny wraz z �yciorysem zawodowym zawieraj�cym opis dotychczasowych 
do�wiadcze� i osi�gni�� kandydata w pracy zawodowej; 

2) dyplom potwierdzaj�cy posiadanie wykształcenia wy�szego lub wykształcenia wy�szego 
uzyskanego za granic� uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów 
odr�bnych;  

3) dokumenty potwierdzaj�ce do�wiadczenie zawodowe (w tym sta� pracy) i dodatkowe 
kwalifikacje kandydata;  

4) o�wiadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Członka Zarz�du Spółki, którego wzór 
stanowi zał�cznik do niniejszego Ogłoszenia; 

5) o�wiadczenie o wyra�eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów 
post�powania kwalifikacyjnego, którego wzór stanowi zał�cznik do niniejszego Ogłoszenia. 

V. Ww. dokumenty powinny by� zał�czone w formie oryginałów, urz�dowych odpisów lub kopii 
oryginałów wzgl�dnie kopii urz�dowych odpisów, po�wiadczonych przez kandydata za 
zgodno��. W przypadku zło�enia kopii dokumentów po�wiadczonych przez kandydata, 
kandydat zobowi�zany jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urz�dowych 
odpisów najpó�niej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego 
post�powania kwalifikacyjnego. W przypadku dokumentów sporz�dzonych w j�zyku obcym, 
wymagane jest tłumaczenie na j�zyk polski sporz�dzone przez tłumacza przysi�głego.  

VI. Pisemne zgłoszenia kandydatów nale�y składa� w Spółce w miejscowo�ci Piaski 4, 97-410 
Kleszczów, w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00. Termin przyjmowania zgłosze� mija 
26 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00. Zgłoszenia mog� by� równie� przesłane poczt� 
kuriersk� lub listem poleconym na adres: „Betrans” sp. z o.o. Sekretariat Zarz�du, Piaski 4, 
97-410 Kleszczów (o dacie zło�enia zgłoszenia decyduje data i godzina dor�czenia przesyłki). 
Zgłoszenie powinno zosta� zło�one w jednej zamkni�tej kopercie z dopiskiem: „Post�powanie 
kwalifikacyjne na Prezesa Zarz�du Spółki „Betrans” sp. z o.o.”. 

VII. O dacie zło�enia Zgłoszenia decyduje data i godzina dor�czenia przesyłki. Zgłoszenia zło�one 
po terminie zostan� zwrócone nadawcy bez otwierania. 

VIII. Informacje o Spółce, tj: 

1) aktualny odpis Spółki z KRS, 

2) Umowa Spółki; 

3) Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r;  

4) Schemat struktury organizacyjnej Spółki; 

zostan�, na ��danie kandydata, udost�pnione do osobistego wgl�du w miejscowo�ci Piaski 4, 

97 – 410 Kleszczów. ��danie udost�pnienia dokumentów nale�y kierowa� na nast�puj�cy 

adres e-mail: sylwia.pawelus@betrans.pl. Kandydat zostanie poinformowany o wyznaczonym 

miejscu i godzinie udost�pnienia dokumentów telefonicznie lub drog� elektroniczn� na 

wskazany w ��daniu adres e-mail. 

IX. Zgłoszenia, które zostały zło�one po terminie składania zgłosze�, okre�lonym  
w pkt VI powy�ej, lub zgłoszenia niespełniaj�ce wymogów okre�lonych w ogłoszeniu, nie 
podlegaj� rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezm� udziału w dalszym post�powaniu 
kwalifikacyjnym.  

X. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odb�d� si� w terminie od 26 kwietnia 2021 roku  
w miejscu ustalonym przez Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej. O terminie, miejscu  
i zasadach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostan� powiadomieni telefonicznie oraz 
poczt� elektroniczn� na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail. Rada Nadzorcza przeprowadza 
rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami i nie ma obowi�zku przeprowadzenia 
rozmów ze wszystkimi kandydatami. 

XI. Zakres zagadnie� b�d�cych przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej dotyczy� b�dzie  
w szczególno�ci wiedzy z zakresu: 



   

 
 

1) działalno�ci Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa; 

2) zagadnie� zwi�zanych z zarz�dzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; 

3) zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru wła�cicielskiego; 

4) do�wiadczenia niezb�dnego do wykonywania funkcji Prezesa Zarz�du Spółki.  

XII. Ka�dy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na ka�dym etapie 
post�powania kwalifikacyjnego. Wycofanie si� nast�puje przez zło�enie pisemnego 
o�wiadczenia. 

XIII. Po zako�czeniu post�powania kwalifikacyjnego ka�dy z kandydatów zostanie powiadomiony 
o wyniku tego post�powania. Powiadomienia zostan� dokonane telefonicznie lub drog� 
elektroniczn� na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. 

XIV. Rada Nadzorcza ma mo�liwo�� zako�czenia post�powania kwalifikacyjnego w ka�dym 
czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostan� 
powiadomieni. 

XV. Po zako�czeniu post�powania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku 
przeprowadzonego post�powania mog� odebra� zgłoszenia w terminie do 2 miesi�cy po 
ogłoszeniu wyniku post�powania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostan� odebrane  
w ww. terminie zostan� zniszczone.  

XVI. Administratorem danych osobowych jest „Betrans” sp. z o.o. z siedzib� w Kalisku, Kalisko 13, 
97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98. Podane przez kandydata dane osobowe b�d� przetwarzane  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz�dzenie o ochronie danych) (dalej 
„RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygni�cia post�powania kwalifikacyjnego na 
stanowisko Prezesa Zarz�du. Kandydaci posiadaj� prawo wgl�du do tre�ci swoich danych 
osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w ka�dym momencie, za� 
podanie danych jest dobrowolne. Pełna tre�� obowi�zku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 
1 - 2 RODO została wskazana, we wzorze o�wiadczenia o wyra�eniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych kandydata dla celów post�powania kwalifikacyjnego. 

 

Zał�czniki: 
1. O�wiadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Prezesa Zarz�du Spółki okre�lonych 

w Umowie Spółki. 

2. O�wiadczenie o wyra�eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów 

post�powania kwalifikacyjnego. 
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