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Ogłoszenie o  postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko 
PREZESA ZARZĄDU  

Biura Usług Technicznych, Projektowania I Realizacji Inwestycji – Toruński 
Klub Technika NOT Spółka z o.o. 

 
 
Rada Nadzorcza Biura Usług Technicznych, Projektowania i Realizacji Inwestycji – 

Toruński Klub Technika NOT Spółka z o. o.  siedzibą w Toruniu, na podstawie art. 17 

aktu założycielskiego Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: 

Prezesa Zarządu Biura Usług Technicznych, Projektowania i Realizacji 
Inwestycji – Toruński Klub Technika NOT Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, 

 

1. Zgłoszenie kandydatów należy składać w zamkniętych, niepodpisanych 

kopertach w sekretariacie  Biura Usług Technicznych, Projektowania i Realizacji 

Inwestycji – Toruński Klub Technika NOT Spółka z o. o. z siedzibą w Toruniu, 

(87-100) przy ul. Piernikarskiej 6 w terminie do dnia 18.01.2013 roku do godz. 

15.00., z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa 

Zarządu BUTPiRI – TKT NOT sp. z o. o.”. 

2. Zgłoszenia wysłane pocztą będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną do siedziby Spółki 

w terminie określonym w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia.  

3. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydować będzie data jego 

doręczenia do siedziby Spółki w Toruniu .  

4. Wymagania formalne dla kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu: 

1) ukończenie studiów wyższych technicznych lub ekonomicznych, 

2) co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat na 

stanowiskach kierowniczych lub zarządach spółek prawa handlowego, 

3) korzystanie z pełni praw publicznych, 

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

5) posiadanie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych spółek prawa 

handlowego 

6) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom 

zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego 
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5. Pożądana jest znajomość języka angielskiego. 

6. Pożądana jest co najmniej trzyletnia przynależność do Stowarzyszenia Naukowo 

Technicznego będącego członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo -

Technicznych NOT Rada Toruńska 

7. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:  

1) list motywacyjny zawierający adres do korespondencji, numer telefonu 

kontaktowego i adres poczty elektronicznej; 

2) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i 

osiągnięć kandydata w pracy zawodowej; 

3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub 

odpisach (w tym między innymi dyplom ukończenia studiów wyższych, 

dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydatów). Odpisy 

dokumentów, mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, 

w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do 

przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów 

poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z 

dalszego postępowania kwalifikacyjnego; 

4) oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych określonych w pkt 4 

niniejszego ogłoszenia;  

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego; 

6) oświadczenie o tym, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne 

lub karnoskarbowe, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również 

jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu 

zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego; 

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności 

(wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą upływu terminu 

składania zgłoszeń): 

8) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające 

zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych (wystawione nie wcześnie 

niż na 3 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń). 

 

8. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w niniejszym    
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ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie, nie będą  

rozpatrywane. 

9. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 21.01.2013 roku w siedzibie Spółki  w Toruniu 

przy ul. Piernikarskiej 6.  

Następnie Rada Nadzorcza powiadomi (telefonicznie bądź mailowo) 

zainteresowanych o zakwalifikowaniu ich do dalszego postępowania 

konkursowego i rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Spółki, w 

terminie od dnia 24.01.2013 roku. 

10. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i 

terminie oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.  

11. Przedmiotem oceny w rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko 

Prezesa Zarządu będą:  

1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o Naczelnej Organizacji 

Technicznej 

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami 

pracowników, 

3) znajomość zagadnień rachunkowości zarządczej 

4) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,  

5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu w 

spółce, 

6) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji. 

7) koncepcja działalności spółki i jej rozwoju 

 

12.  W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, 

w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.  

13. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje 

kandydatów, niezwłocznie po jego zakończeniu.  

14. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania 

kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania 

kandydatów, jak również przeprowadzenie postępowania dwuetapowego. 

W takim przypadku Rada Nadzorcza prowadzić będzie rozmowy tylko z 

kandydatami zakwalifikowanymi do etapu II 
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15. Dokumenty dotyczące Spółki (akt założycielski spółki, regulamin organizacyjny 

spółki, odpis z KRS spółki, sprawozdanie finansowe spółki za rok 2011, bilans i 

rachunek zysków i strat za III kw. 2012 roku oraz statut FSNT-NOT Rada 

Toruńska) kandydat może uzyskać do wglądu osobiście w siedzibie Spółki w 

Toruniu  ul. Piernikarska 6 w Dziale Księgowości  w godz. 8.00-15.00, w terminie 

do dnia 23.01.2013 roku. 

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie będą 

mieć przepisy określające funkcjonowanie spółek prawa handlowego.                     

    

 

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

BUTPiRI TKT NOT Sp. z o.o. 

mgr inż. Jerzy Rybiński 
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