
 

Zarząd Spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 

 
działając na podstawie § 15 ust.4 oraz § 40 ust.1 umowy spółki SEJ-SERWIS spółka z o.o. (dalej: „Umowa Spółki”), w 
związku z art.18 i 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym [„Ustawa”], 
wykonując uprawnienia przysługujące PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., jako wspólnikowi SEJ-SERWIS 
Spółka z o.o., ogłasza podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu VI kadencji (2020-2022) spółki SEJ-
Serwis spółka z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju [„SEJ-Serwis”]. 
 
1. Kandydatem na członka Zarządu może być wyłącznie osoba: 

1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
2) korzystająca  w pełni z praw publicznych,  
3) spełniająca łącznie warunki określone w art.22 pkt.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym [„Ustawa”]. 
2. Kandydatem na członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia którykolwiek z warunków określonych w art.22 

pkt.2 Ustawy. 
3. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się wyłącznie co do kandydatur osób, które przedłożyły Spółce kompletnie 

i poprawnie wypełnione „Zgłoszenie kandydata (kwestionariusz osobowy)” wraz ze wszystkimi załącznikami. 
4. Wzór formularza: „Zgłoszenie kandydata (kwestionariusz osobowy)” stanowi załącznik do ogłoszenia. 
5. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi. 
6. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.  
7. Pisemne „Zgłoszenie kandydata” należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 r. 

włącznie, do godz.1430, w Kancelarii mieszczącej się w siedzibie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.                              
(ul. Rybnicka 6C, pok.107, kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. od 700 do 1430) lub 
przesłać pocztą na adres siedziby PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.: 44-330 Jastrzębie-Zdrój,                      
ul. Rybnicka 6C. 

8. Zgłoszenia przesłane pocztą powinny zostać doręczone PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. 
w terminie wskazanym w ust.7 powyżej (decyduje data wpływu „Zgłoszenia kandydata” do Spółki). Na kopercie 
zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko kandydata, numer telefonu do kontaktu oraz adres poczty 
elektronicznej. 

9. „Zgłoszenie kandydata” złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlega rozpatrzeniu. 
10. „Zgłoszenie Kandydata’ niekompletne lub nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu  

o postępowaniu kwalifikacyjnym nie podlega rozpatrzeniu. 
11. Kandydatka/kandydat może zapoznać się z Umową Spółki, sprawozdaniem finansowym SEJ-Serwis za ostatni rok 

obrotowy oraz obowiązującą w SEJ-Serwis Polityką transparentności Menadżerów w siedzibie PGNiG TERMIKA 
Energetyka Przemysłowa S.A. pok. 105 od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. od 800 do 1400 (pod 
adresem wskazanym w punkcie 7 powyżej). 

12. Rozmowa kwalifikacyjna z każdym z kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu odbędzie się w 
siedzibie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. (pod adresem ul. Rybnicka 6C, Jastrzębie-Zdrój ). 
Informacja w sprawie terminu i godziny rozmowy kwalifikacyjnej podana zostanie kandydatce/kandydatowi 
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

13. Zarząd może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia 
kandydata / kandydatki na stanowisko. 

14. O wyniku postępowania każdy z kandydatów zostanie powiadomiony osobiście (na posiedzeniu) lub telefonicznie 
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

15. Kandydatka / kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym 
powiadamiając o tym Zarząd (na adres Spółki) na piśmie. 

16. Za równoznaczne z rezygnacją uznaje się wycofanie przez kandydatkę / kandydata na piśmie wyrażonej w 
Zgłoszeniu Kandydata zgody na powołanie na członka Zarządu SEJ-Serwis. 

17. Z Członkiem Zarządu będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z 
obowiązkiem świadczenia osobistego. 


