
 

 

 

RADA NADZORCZA PSE Inwestycje S.A. 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko 

 

Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A. 
 

 

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A., o którym 
mowa w niniejszym ogłoszeniu, ma na celu wyłonienie kandydata, którego zadaniem będzie 
pełnienie funkcji w Spółce, w której doszło do zawieszenia wykonywania działalności 
gospodarczej. 

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A. powinien spełniać 
następujące kryteria: 

 posiadać wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie inżynierii lądowej, prawa lub 
ekonomii; 

 korzystać z pełni praw publicznych; 
 posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; 
 nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania 

stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego; 
 posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie 

doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;  
 posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów; 
 posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi; 
 posiadać doświadczenie we wdrażaniu strategii, zarządzaniu i kierowaniu projektami 

i organizacjami; 
 posiadać znajomość języka angielskiego. 
 

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A. nie może być osoba, która 
spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

 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; 

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

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

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

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

 
Kandydat składa zgłoszenie, które zawiera: imię i nazwisko wraz z adresem do 
korespondencji, numerem  telefonu kontaktowego i adresem e-mail. Do zgłoszenia należy 
dołączyć co najmniej następujące dokumenty: 



 

 List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych 
doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej; 

 Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych; 

 Oświadczenie o stażu pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie 
zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata; 

 Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 

 Oświadczenie o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym; 

 Oświadczenie kandydata, potwierdzające fakt braku prawomocnego skazania 
kandydata za przestępstwo umyślne.  

 Oświadczenie o niespełnianiu warunków wykluczających z kandydowania na 
stanowisko Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A., o których mowa w akapicie 
poprzedzającym; 

 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 

 Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub 
zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego; 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla 
celów postępowania kwalifikacyjnego. 

 
Pisemne zgłoszenie kandydatów należy składać w siedzibie spółki Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jedynego akcjonariusza PSE Inwestycje S.A., 
w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Warszawskiej 165, w dni robocze w godz. 9:00 - 15:00. 
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 24  grudnia 2018 r. o godz. 12:00. Termin uważa się 
za zachowany jeśli zgłoszenie wpłynęło do PSE S.A. przed jego upływem. 
 
Przyjmujący zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, 
zawierające datę i godzinę przyjęcia. 
 
Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres 
siedziby PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-
Jeziorna (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki). 

 
Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej, zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A.". 

 
Zgłoszenia, które zostały złożone lub wpłynęły po terminie składania zgłoszeń, określonym 
powyżej, oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie podlegają 
rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 
Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania 
kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia. 
 
Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy 
ul. Warszawskiej 165, w dniu 24 grudnia 2018 r. po godz. 12:00. 
 
Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa 
kwalifikacyjna), zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na 
wskazany w zgłoszeniu adres e-mail nie później niż 1 dzień przed datą rozmowy 
kwalifikacyjnej, wskazaną poniżej. Dane kontaktowe powinny zostać podane przez 
kandydatów w zgłoszeniu. 
 
Kandydaci w procesie postępowania kwalifikacyjnego zostaną poddani ocenie i weryfikacji 
przez Radę Nadzorczą Spółki PSE Inwestycje S.A. 
 



 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego odbędą się w dniu 28 grudnia 2018 r. w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-
Jeziorna, przy ul. Warszawskiej 165. 
 
Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą w szczególności następujące zagadnienia 
podstawowe: 

 wiedza o sektorze, w którym działa Spółka PSE Inwestycje S.A.; 
 znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa; 
 wiedza niezbędna do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce. 
 

Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana 
będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu. 
 
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Spółki PSE Inwestycje S.A. 
poinformuje kandydatów zaproszonych do rozmów kwalifikacyjnych o wyniku postępowania. 
Informacja zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany 
w zgłoszeniu adres e-mail. 
 
Rada Nadzorcza Spółki PSE Inwestycje S.A. zastrzega sobie możliwość zakończenia 
postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania 
kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni. 
 
Administratorem danych osobowych jest Spółka PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie, 
przy Al. Jerozolimskich 132. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane 
w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 
członka Zarządu. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich 
poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne. 
 
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku 
przeprowadzonego postępowania, mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po 
ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane 
w ww. terminie, zostaną zniszczone. 


