
Załącznik nr 2 

Do uchwały Nr 3/VIII/2021 Rady Nadzorczej 

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

RADA NADZORCZA 
Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 

Działając na podstawie §10 ust. 2, 2a i 2b Umowy Spółki PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni  
 

ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu 
w Zarządzie Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gdyni: 
 

1. Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące kryteria: 
1) korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych, 
2) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą 

uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 
3) 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, 

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

5) dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym, 

6) spełnia inne niż wymienione w punktach 1) - 5) wymogi określone w przepisach 
prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania 
stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. 

7) preferowani będą kandydaci spełniający poniższe oczekiwania: 
a) ukończone studia wyższe ekonomiczne lub techniczne lub inne studia wyższe 

uzupełnione o studia zawierające zagadnienia ekonomiczne, 
b) co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku wyższego 

szczebla kierowniczego w podmiotach branży transportowej, zatrudniających 
powyżej 300 pracowników, 

c) przedsiębiorczość i doświadczenia w zakresie poprawy wartości 
i konkurencyjności podmiotów, 

d) doświadczenie we wdrażaniu strategii, kierowaniu i zarządzaniu złożonymi 
organizacjami, 

e) doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, w tym 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

f) doświadczenie związane z pozyskiwaniem finansowania, w tym finansowania 
dłużnego z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną; 

g) doświadczenie  związane z opracowywaniem biznes planów, budżetów i projektów 
inwestycyjnych oraz ich analizą i oceną; 

h) znajomość rynku transportowego, w szczególności rynku publicznych przewozów 
pasażerskich i zarządzania infrastrukturą, a szczególnie kolejową w kontekście 
uwarunkowań formalno–prawnych szczebla krajowego, jak i UE; 

i) umiejętność prowadzenia dialogu społecznego. 
2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu 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, 

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

3. Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać: 
1) list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na 
stanowisko Prezesa Zarządu zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 przez Radę 
Nadzorczą PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. wg zał. nr 1,  

2) życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mail, numeru 
telefonu), 

3) oświadczenia o: 
a) ukończeniu studiów wyższych o profilu wskazanym w wymaganiach na 

stanowisko, 
b) posiadaniu stażu pracy wskazanego w wymaganiach na stanowisko, 
c) niekaralności i braku toczących się wobec kandydata postępowań karnych, które 

mogą skutkować ograniczeniem lub zakazem zajmowania stanowisk członka 
zarządu w spółkach prawa handlowego, 

d) korzystaniu z pełni praw publicznych, 
e) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
f) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom 

zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych, 
g) spełnianiu pozostałych kryteriów wskazanych w wymaganiach dla kandydatów 

na poszczególne stanowiska, 
h) poddaniu się procedurze związanej z poświadczeniem bezpieczeństwa 

osobowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 742). 

4) poświadczone notarialnie odpisy następujących dokumentów: 
a) dowodu tożsamości, 

b) dyplomu ukończenia uczelni wyższej, 

c) świadectwa pracy, 
d) innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności 

kandydata. 
4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 ust. 4) mogą zostać poświadczone przez 

kandydata, pod warunkiem przedstawienia Radzie Nadzorczej w trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie 
dokumentów - pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić Radzie Nadzorczej 
dodatkowe dokumenty. 

5. Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do sekretariatu Spółki PKP SKM 
w Trójmieście Sp. z o.o. ul. Morska nr 350A, 81-002 Gdynia pokój 231 do dnia 12 marca 
2021 r. do godz.13.00. 

6. Zgłoszenie powinno zostać złożone w podwójnej zamkniętej kopercie opisanej danymi 
umożliwiającymi identyfikację kandydata z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na 
stanowisko Prezesa Zarządu - Nie otwierać". 

 

1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) 



7. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania zgłoszeń oraz zgłoszenia 
nie spełniające warunków określonych w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu, 
a kandydaci nie będą brali udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi do dnia 19 marca 2021 r. 

9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu, spełniającymi 
warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą 
w siedzibie Spółki do 16 kwietnia 2021 r. 

10. Każdy kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie o dacie rozmowy kwalifikacyjnej 
co najmniej na jeden dzień przed terminem rozmowy. 

11. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu oceniana   
będzie w szczególności: 
1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o 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 oraz spółek działających w grupie 
kapitałowej, 

4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa; 
5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce; 
6) wiedza w zakresie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych, w tym 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 
7) wiedza i doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych – dłużnych, 

z przeznaczeniem na finansowanie działalności inwestycyjnej; 
8) wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa; 
9) wiedza w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa; 
10) wiedza z zakresu analizy rynku i konkurencji; 
11) znajomość zagadnień z obszaru bezpieczeństwa i regulacji transportu kolejowego 

nadzorowanych przez centralny organ administracji rządowej, będący krajową władzą 
bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu 
przepisów Unii Europejskiej (Prezes UTK) w tym dotyczących: 
a) regulacji transportu kolejowego, w tym I, II, III i IV Pakietu Kolejowego, 
b) licencjonowania transportu kolejowego, 
c) nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz 

pojazdów, 
d) bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 
e) nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym, 
f) licencji i świadectw maszynistów; 

12) znajomość zagadnień transportu publicznego (w tym w szczególności realizacji zadań 
służby publicznej) w świetle obowiązujących przepisów prawa;  

13) wiedza z zakresu zarządzania i eksploatacji nieruchomości, ze szczególnym 
uwzględnieniem nieruchomości służących do prowadzenia ruchu kolejowego, a także 
wiedzy z zakresu aportowania nieruchomości; 

14) wiedzy z zakresu funkcjonowania międzynarodowych organizacji kolejowych. 

12. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się ogłoszenia. Informacje 
można uzyskać w siedzibie Spółki PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. w godzinach od 
8.00 do 14.00 w pokoju nr 219 (po wcześniejszym umówieniu), lub telefonicznie pod 
numerem telefonu: 608528279. 

13. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. 

14. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez 
wyłonienia kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyn. 

  



Załącznik nr  1 do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem 
jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszych w  Spółki PKP 

Szybka Kolej Miejska w Trójmieście z siedzibą w Gdyni 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem 

do postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu / Członka Zarządu 
Dyrektora ds. Przewozów w Zarządzie Spółki  

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni 

 

W związku z ogłoszonym przez Radę Nadzorczą PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 
Sp. z o.o. postępowaniem kwalifikacyjnym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych podczas postępowania kwalifikacyjnego.   

Jestem świadoma/świadom, że: 

1. Dokumenty przedłożone przeze mnie w postępowaniu będą przechowywane przez 
Radę Nadzorczą PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. przez okres 
trwania postępowania aż do czasu jego zakończenia i zatwierdzenia. 

2. Odbiorcą moich danych osobowych będą Wspólnicy Spółki, kancelaria prawna 
obsługująca Spółkę, organy kontrolne.  

3. Mam prawo wglądu do moich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 

4. Mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 
iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem 
moich danych z dokumentacji z postępowania kwalifikacyjnego i uniemożliwi 
realizowanie celu przetwarzania od momentu wycofania zgody. 

 

 

 

Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich 

danych i możliwości ich poprawiania.  

 

………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 ……………………………………………… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 

 
 


