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Uchwała Nr 7/2020 

Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o. 
z dnia 30 kwietnia 2020 roku 

 
w sprawie:  wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu 

ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. 
 

 

Działając na podstawie § 11 ust. 2 Aktu Założycielskiego CARGOTOR sp. z o.o. oraz „Zasad powoływania 

członków Zarządu Spółki CARGOTOR sp. z o.o.” przyjętych Uchwałą Nr 7/2019 Rady Nadzorczej 

CARGOTOR sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2019 r., Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Postanawia wszcząć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - 
Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o.  (zwane dalej „Postępowaniem kwalifikacyjnym”).  
 

§ 2 

1. Przyjmuje treść ogłoszenia o wszczęciu Postępowania kwalifikacyjnego, określoną w Załączniku 
do niniejszej Uchwały. 

2. Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania kwalifikacyjnego (zwane dalej „Ogłoszeniem”) zostanie 
opublikowane w dniu 5 maja  2020 roku na stronie internetowej Spółki. 

 
§ 3 

1. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Radę Nadzorczą CARGOTOR sp. z o.o. 
i będzie obejmowało następujące czynności: 

1) wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na podstawie niniejszej Uchwały; 

2) publikację Ogłoszenia; 

3) zebranie i otwarcie Zgłoszeń kandydatów; 

4) weryfikację Zgłoszeń pod względem spełniania stawianych wymogów; 

5) ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych; 

6) poinformowanie kandydatów o decyzji Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o. w sprawie 
dopuszczenia do rozmów kwalifikacyjnych oraz określenie daty i miejsca tych rozmów;  

7) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami znajdującymi się na liście 
kandydatów, o której mowa w pkt 5 i poinformowanie tych kandydatów o warunkach pełnienia 
funkcji Członka Zarządu Spółki; 

8) ocenę poszczególnych kandydatów; 

9) wybór najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych 
CARGOTOR sp. z o.o.;  

10) poinformowanie kandydatów o wyborze najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu 
ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o., 

11) uzyskanie zgody wybranego najlepszego kandydata na powołanie do składu Zarządu Spółki na 
stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o.;  

12) sporządzenie i podpisanie protokołu z Postępowania kwalifikacyjnego. 

 

2.   Po przeprowadzeniu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. 
podejmuje uchwałę w sprawie powołania wybranego kandydata  na stanowisko Członka Zarządu ds. 
Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. 
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3.   Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. przekazuje niezwłocznie do Zgromadzenia Wspólników 
CARGOTOR sp. z o.o. odpis uchwały Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o., o której mowa w ust. 2. 

 

§ 4  

1. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. 
może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;  

2) posiada 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) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo 
wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; 

4) spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności 
nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego 
w spółkach handlowych, a w szczególności:  

a) spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych, w szczególności posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest 
skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 
XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek 
handlowych;  

b) nie mają do kandydata zastosowania zakazy sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa 
handlowego wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 

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

2. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. 
dodatkowo powinien spełniać następujące warunki: 

1)   posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających co 
najmniej 100 osób, 

2) posiada doświadczenie w zarządzaniu bezpośrednio lub pośrednio zespołami liczącymi co najmniej 
15 osób, 

3) posiada doświadczenie w kreowaniu, ocenie i realizowaniu strategii działalności przedsiębiorstwa 
oraz przedsięwzięć/projektów gospodarczych; 

4) posiada znajomość zasad i procedur korporacyjnych funkcjonujących w spółkach handlowych, 

5) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA). 

  

3.   Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. 
nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych 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 PKP CARGO; 

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

1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. 
składa pisemne zgłoszenie kwalifikacyjne (zwane dalej „Zgłoszeniem”), obejmujące następujące dane, 
dokumenty i oświadczenia:  

1)   imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego 
i adresem e-mail; 

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

3)   odpis dyplomu lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu, potwierdzającego posiadanie 
wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego 
w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;  

4)   oryginały lub poświadczone notarialnie kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie 
zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata – w szczególności świadectwa pracy;  

5)   oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. 

Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o., o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 powyżej 

oraz o nie spełnianiu żadnego z ograniczeń, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1-5 powyżej;  

6)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - 
Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. przez Radę Nadzorczą CARGOTOR sp. z o.o., stosownie 
do przepisów Rozporządzenia 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 („RODO”). 

2. Zgłoszenia muszą zostać dostarczone do siedziby Spółki w Warszawie, przy ul. Lubelskiej 13, 03-802 
Warszawa, do dnia 26 maja 2020 r. godz. 15.00. 

3. Zgłoszenia należy składać do Spółki tylko za pośrednictwem poczty kurierskiej lub listem 
poleconym na adres: ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa (o dacie złożenia Zgłoszenia decyduje data i 
godzina doręczenia przesyłki do Spółki). 

4. Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie, opatrzonej następującym dopiskiem: 
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych 
CARGOTOR sp. z o.o.”. 

5. Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce na stronie internetowej Spółki oraz telefonicznie 
kontaktując się z Panem Janem Ławniczakiem – Dyrektorem Biura Administracyjno – 
Organizacyjnego tel. 502 345 586  w dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00, od dnia opublikowania 
Ogłoszenia na stronie internetowej Spółki do dnia 26 maja 2020 r. (godz. 15.00), 

 
§ 6 

1. Otwarcie przez Radę Nadzorczą CARGOTOR sp. z o.o. kopert ze Zgłoszeniami nastąpi w Warszawie 
przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa, w dniu 2 czerwca 2020 r.  

2. Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. dokona oceny Zgłoszeń pod kątem terminowości ich złożenia i 
spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w § 4 ust. 1 - 3.  

3. Kandydaci, którzy nie złożyli Zgłoszenia w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 powyżej lub nie spełnili 
wymogów określonych w § 4 ust. 1 - 3 nie zostaną dopuszczeni do dalszego etapu Postępowania 
kwalifikacyjnego tj. rozmów kwalifikacyjnych, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą 
elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail. 

4. Lista kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych zostanie ustalona na podstawie uchwały 
Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o. 

5. Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie i 
miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres 
e-mail, nie później niż na 1 dzień roboczy przed datą rozmowy kwalifikacyjnej. 

6. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w okresie od 8 czerwca 2020 r do 16 czerwca 2020 r. w 
Warszawie przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa. 
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7. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności zagadnienia z zakresu: 

1) działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa; 

2) zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzi; 

3) zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego; 

4) doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Członka Zarządu ds. Operacyjno - 
Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o.  

8. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. dokona oceny:  
1)   umiejętności strategicznego myślenia;  
2)   umiejętności przywódczych;  
3)   doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu zespołami, w tym z wykorzystaniem narzędzi 

motywacyjnych i prorozwojowych; 
4)   umiejętności budowania kultury współpracy;  
5)   nastawienia na osiąganie wyznaczonych celów;  
6)   umiejętności analitycznych i syntetycznych; 
7)   zdolności negocjacyjnych i organizatorskich; 
8)   umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi; 
9) znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z 

udziałem (pośrednim lub bezpośrednim) Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z 
udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,  

10) kwalifikacji i umiejętności w ramach następujących obszarów: 
a) transportu; 
b) inwestycji; 
c) nieruchomości; 
d) rynku usług intermodalnych; 
e) znajomości zasad funkcjonowania terminali; 
f) procedur administracyjnych spółek handlowych. 

9.   Przed zakończeniem rozmowy kwalifikacyjnej, Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. informuje 
każdego z kandydatów o warunkach (w tym finansowych) pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. 
Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o., obowiązujących w Spółce. 

 
 

§ 7 

1. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. ocenia danego 
kandydata opierając się na dokumentacji załączonej do Zgłoszenia oraz na odpowiedziach udzielonych 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  

2. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami Rada Nadzorcza 
CARGOTOR sp. z o.o., w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym, dokonuje wyboru najlepszego 
kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o.  

3. Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do 
rozmów kwalifikacyjnych o wyborze najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. 
Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie 
lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail. 

4. Jeżeli wybrany najlepszy kandydat na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych 
CARGOTOR sp. z o.o. nie wyrazi zgody na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza CARGOTOR 
sp. z o.o. może dokonać wyboru najlepszego kandydata spośród pozostałych kandydatów albo 
Postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć. 

5. Wybór przez Radę Nadzorczą CARGOTOR sp. z o.o. najlepszego kandydata na stanowisko Członka 
Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o.  nie jest równoznaczne z powołaniem 
go na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o.  
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§ 8 

1.   Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. sporządza protokół z Postępowania kwalifikacyjnego, który 
powinien zawierać w szczególności: 

a) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności w ramach Postępowania 
kwalifikacyjnego, 

b) imiona i nazwiska osób prowadzących Postępowanie kwalifikacyjne (członkowie Rady 
Nadzorczej), 

c) listę kandydatów biorących udział w Postępowaniu kwalifikacyjnym, 
d) opis czynności i uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą, 
e) wynik Postępowania kwalifikacyjnego. 

 

2.   Protokół z Postępowania kwalifikacyjnego podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 
CARGOTOR sp. z o.o. , którzy uczestniczyli (w całości lub części) w Postępowaniu kwalifikacyjnym. 

3.    Protokół z postępowania kwalifikacyjnego przechowywany jest w komórce odpowiedzialnej za obsługę 
Zarządu Spółki. 

 

§ 9 

1. Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym - powołuje 
kandydata, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub ust. 4 na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - 
Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o., na kadencję obejmującą lata 2019-2021. 

2. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 1, powyżej Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. przekazuje 
niezwłocznie Zgromadzeniu Wspólników CARGOTOR sp. z o.o. 

 

 

§ 10 

Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia Postępowania 
kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez dokonania wyboru kandydatów, o czym 
kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-
mail. 

 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Liczba członków Rady biorących udział w głosowaniu: 5 

Liczba głosów „za”: 5 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
/ - /  

  Grzegorz Śliwiok 
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  Załącznik  
do Uchwały Nr 7/2020 

Rady Nadzorczej  

CARGOTOR sp. z o.o. 
z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

OGŁOSZENIE 
RADY NADZORCZEJ CARGOTOR SP. Z O.O. 

 
Działając na podstawie § 11 ust. 2 Aktu Założycielskiego CARGOTOR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(zwanej dalej „Spółką”), Rada Nadzorcza Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na 
stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o.  

 
1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. 

powinien spełniać łącznie następujące warunki: 

1)   posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w 
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;  

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 wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w 
szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu 
zarządzającego w spółkach handlowych, a w szczególności:  

a) spełniać wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych, w szczególności posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być 
skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 
XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w  art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek 
handlowych;  

b) nie być objętym zakazami sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego 
wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 

c) nie być objętym ograniczeniami i zakazami pełnienia funkcji we władzach spółek prawa 
handlowego wynikającymi z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i 
senatora. 

2.   Kandydat na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. 
dodatkowo powinien spełniać następujące warunki: 

1)   posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających co 
najmniej 100 osób, 

2) posiada doświadczenie w zarządzaniu bezpośrednio lub pośrednio zespołami liczącymi co najmniej 
15 osób, 

3) posiada doświadczenie w kreowaniu, ocenie i realizowaniu strategii działalności przedsiębiorstwa 
oraz przedsięwzięć/projektów gospodarczych; 

4) posiada znajomość zasad i procedur korporacyjnych funkcjonujących w spółkach handlowych, 

5) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA).  
3. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. 

nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych 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; 
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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 PKP CARGO; 

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

4. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. 
składa pisemne zgłoszenie kwalifikacyjne (zwane dalej „Zgłoszeniem”), obejmujące następujące dane, 
dokumenty i oświadczenia:  

1)   imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego 
i adresem e-mail; 

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

3)   odpis dyplomu lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu, potwierdzającego posiadanie 
wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego 
w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;  

4)   oryginał lub poświadczone notarialnie kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie 
zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata – w szczególności świadectwa pracy;  

5)   oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. 
Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o., o których mowa w pkt 1 ppkt 4 powyżej oraz 
o nie spełnianiu żadnego z ograniczeń, o których mowa w pkt 3 ppkt 1-5 powyżej, według 
załączonego wzoru; 

6)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia 
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych 
CARGOTOR sp. z o.o. przez Radę Nadzorczą Spółki, stosownie do przepisów Rozporządzenia 
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 („RODO”) według załączonego 
wzoru. 

5. Zgłoszenia muszą zostać dostarczone do siedziby Spółki w Warszawie, przy ul. Lubelskiej 13, 03-802 
Warszawa, do dnia 26 maja 2020 r. godz. 15.00.”, 
 

6. Zgłoszenia należy składać do Spółki tylko za pośrednictwem poczty kurierskiej lub listem 
poleconym na adres: ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa (o dacie złożenia Zgłoszenia decyduje data i 
godzina doręczenia przesyłki do Spółki).”, 

 
7. Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie, opatrzonej następującym dopiskiem: 

„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych 
CARGOTOR  
sp. z o.o. ”. 

 
8. Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce na stronie internetowej Spółki oraz telefonicznie 

kontaktując się z Panem Janem Ławniczakiem – Dyrektorem Biura Administracyjno – 
Organizacyjnego tel. 502 345 586  w dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00, od dnia opublikowania 
Ogłoszenia na stronie internetowej Spółki do dnia 26 maja 2020 r. (godz. 15.00).  

 
9. Otwarcie przez Radę Nadzorczą CARGOTOR sp. z o.o. kopert ze Zgłoszeniami nastąpi w Warszawie 

przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa, w dniu 2 czerwca 2020 r.  
 

10. Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. dokona oceny Zgłoszeń pod kątem terminowości ich złożenia i 
spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w pkt 1 – 3 powyżej. 

 
11. Kandydaci, którzy nie złożyli Zgłoszenia w terminie, o którym mowa w pkt 5 powyżej lub nie spełnili 

wymogów określonych w pkt 1 - 3 powyżej nie zostaną dopuszczeni do dalszego etapu Postępowania 
kwalifikacyjnego tj. rozmów kwalifikacyjnych, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą 
elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail. 
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12. Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie i 
miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres 
e-mail, nie później niż na 1 dzień roboczy przed datą rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
13. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w okresie od 8 czerwca 2020 r do 16 czerwca 2020 r. w 

Warszawie. 
 

14. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności zagadnienia z zakresu: 
1)   działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa; 
2)   zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzi; 
3)   zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego; 
4)   doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Członka Zarządu ds. Operacyjno - 

Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o.  
 

15. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. dokona oceny:  
1)   umiejętności strategicznego myślenia;  
2)   umiejętności przywódczych;  
3)   doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu zespołami, w tym z wykorzystaniem narzędzi 

motywacyjnych i prorozwojowych; 
4)   umiejętności budowania kultury współpracy;  
5)   nastawienia na osiąganie wyznaczonych celów;  
6)   umiejętności analitycznych i syntetycznych; 
7)   zdolności negocjacyjnych i organizatorskich; 
8)   umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi; 
9)   znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z 

udziałem (pośrednim lub bezpośrednim) Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z 
udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,  

10) kwalifikacji i umiejętności w ramach następujących obszarów: 
a) transportu; 
b) inwestycji; 
c) nieruchomości; 
d) rynku usług intermodalnych; 
e) znajomości zasad funkcjonowania terminali; 
f) procedur administracyjnych spółek handlowych. 

 
16. Przed zakończeniem rozmowy kwalifikacyjnej, Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. informuje 

każdego z kandydatów o warunkach (w tym finansowych) pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. 
Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o., obowiązujących w Spółce. 
 

17. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami Rada Nadzorcza 
CARGOTOR sp. z o.o. dokonuje wyboru najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. 
Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. .  

 
18. Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do 

rozmów kwalifikacyjnych o wyborze najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. 
Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie 
lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail. 

 
19. Jeżeli wybrany najlepszy kandydat na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych 

CARGOTOR sp. z o.o. nie wyrazi zgody na powołanie w skład Zarządu, Rada Nadzorcza CARGOTOR 
sp. z o.o. może dokonać wyboru najlepszego kandydata spośród pozostałych kandydatów albo 
Postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć. 

 
20. Wybór przez Radę Nadzorczą CARGOTOR sp. z o.o. najlepszego kandydata na stanowisko Członka 

Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o.  nie jest równoznaczny z powołaniem 
go na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o.  

 

21. Rada Nadzorcza CARGOTOR sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania 
kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez dokonania wyboru kandydatów, o 
czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu 
adres e-mail. 



OŚWIADCZENIE 
KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU 

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ZALEŻNEJ OD PKP CARGO S.A. 

Ja, niżej podpisana/y ........................................................................... legitymująca/y się dowodem osobistym 
nr ........................................ zamieszkała/y w ........................................, przy ul. …………………….. (nr 
tel………………......), adres e-mail: ………………………………   

oświadczam, co następuje:  
 
1)   Wyrażam  zgodę na objęcie funkcji Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. 

z o.o.  spółki z Grupy Kapitałowej PKP CARGO, działającej pod firmą: CARGOTOR sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”). 

 

2)   Oświadczam, że nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji Członka Zarządu ds. Operacyjno - 

Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o., wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
w szczególności oświadczam, że: 

 
nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego                 
w spółkach handlowych, a w szczególności:  

a) spełniam wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych, w szczególności posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie 
zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach 
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek 
handlowych;  

b) nie mają względem mnie zastosowania zakazy sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa 
handlowego wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 

c) nie mają względem mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek 
prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i 
senatora; 

d) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa 
w ppkt a) powyżej; 

e) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, ani nie jestem zatrudniona/y w biurze poselskim, 
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie 
umowy o pracę, ani nie świadczę pracy w w/w zakresie na podstawie umowy zlecenia lub innej 
umowy o podobnym charakterze; 

f) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz 
uprawnionego do zaciągania zobowiązań; 

g) nie jestem zatrudniona/y przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, ani nie świadczę pracy 
w w/w zakresie na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; 

h) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji 
związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PKP CARGO; 

i) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki. 

 

 

...................................................                                                      ................................................................... 
/miejsce i data złożenia oświadczenia/                                                 /podpis składającego oświadczenie/ 

 

 



W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Zarządzie 
Spółki, zobowiązuję się do złożenia - w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności - rezygnacji z 
uczestniczenia w Zarządzie Spółki. Rezygnacja zostanie złożona Spółce i przekazana do wiadomości do Biura 
Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego Centrali PKP CARGO S.A.  

Równocześnie zobowiązuję się powiadomić Biuro Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego Centrali PKP 
CARGO S.A. oraz Spółkę o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia - w 
terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na treść złożonego oświadczenia. 

 
 
...................................................                                                      ...................................................................  
/miejsce i data złożenia oświadczenia/                                                /podpis składającego oświadczenie/ 
 
  
 
 
 



 

. 
OŚWIADCZENIE 

KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU 
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ZALEŻNEJ OD PKP CARGO S.A. 

W PRZEDMIOCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 
(„RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb postępowania 
kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  
 

 
 

...............................................................                                     .........................................................  
/miejsce i data złożenia oświadczenia/                                    /podpis składającego oświadczenie/ 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest CARGOTOR sp. z o.o. z siedzibą: 03-802 
Warszawa, ul. Lubelska 13. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: telefon: 506 042 669, mail: iod@cargotor.com 

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego - na 
podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), 

4) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania kwalifikacyjnego na 
stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjno - Inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. 

5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania postępowania kwalifikacyjnego. 
6) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
7) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą członkowie organów CARGOTOR sp. z o.o., 

pracownicy zajmujący się postępowaniem kwalifikacyjnym i/lub osoby upoważnione do prowadzenia 
postępowania kwalifikacyjnego w danej komórce organizacyjnej oraz zewnętrzne podmioty 
przetwarzające (agencje rekrutacyjne), uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
odrębnych zleceń przekazanych przez administratora. 

8) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności 
przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

10) Przysługuje Pani / Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do 
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11) Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 
profilowaniu. 

12) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych 
osobowych będzie stanowiło przeszkodę do uczestniczenia Pana / Pani w postępowaniu 
kwalifikacyjnym.  

 
 

mailto:iod@cargotor.com

