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RADA NADZORCZA  

KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. 

z siedzibą w Katowicach ul. Damrota 18 

 

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2003 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych 
(Dz.U.2003 r. Nr 55, poz.476, ze zmianą Dz.U 2007r. Nr 197, poz. 1427),  
 

ogłasza  

postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: 

 Prezesa Zarządu  

 Wiceprezesa Zarządu  ds. Produkcji 

 Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów 

 Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowo-Rynkowych 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach VIII kadencji 

 
1. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście, przesłać pocztą lub doręczyć za 

pośrednictwem pełnomocnika lub innych upoważnionych osób na adres: Rada Nadzorcza 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ul. Damrota 16-18, 40-022 Katowice - do dnia 

19.03.2013 r. do godz. 1400 ostatniego dnia terminu w zamkniętych kopertach z adnotacją na 

kopercie „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: ______________ (w wolne miejsce należy 

wpisać jedno z w/w stanowisk, o które ubiega się kandydat).  

W przypadku  wysłania zgłoszenia pocztą, termin uważa się za zachowany,  

jeśli zgłoszenie zostało skutecznie doręczone na w/w adres do dnia 19.03.2013 r.  do godz. 1400. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać : 

a) CV, list motywacyjny oraz kopie stron dowodu osobistego, zawierające serię   

nr  dowodu, numer PESEL, nazwisko i imię, oznaczenie organu wydającego 

dowód oraz datę wydania dowodu. 

b)  oświadczenia o : 

- ukończeniu studiów wyższych, a w przypadku kandydatów na stanowisko Wiceprezesa 

Zarządu ds. Produkcji ukończenie studiów wyższych o kierunku górnictwo i geologia 

inżynierska oraz o posiadaniu uprawnień Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,  

- co najmniej pięcioletnim stażu pracy, w tym trzyletnim na stanowiskach kierowniczych, 

- korzystaniu z pełni praw publicznych, 

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

- prowadzonej przez kandydata i osoby bliskie, pozostające we wspólnym gospodarstwie 

domowym, działalności gospodarczej z podaniem formy działalności i jej rodzaju,  
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- posiadanych akcjach lub udziałach w spółkach niepublicznych na dzień złożenia 

oświadczenia,  

- pełnionych funkcjach w zarządach, radach nadzorczych i innych organach 

przedsiębiorców,  

- postępowaniach karnych, karnoskarbowych lub dyscyplinarnych prowadzonych 

przeciwko kandydatowi,  

- nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom 

zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,   

- ewentualnym spowodowaniu udokumentowanych strat majątkowych w obecnym oraz 

poprzednich miejscach pracy, 

- rezygnacji z pełnienia funkcji lub wykonywania pracy w/lub na rzecz podmiotów 

konkurencyjnych wobec KHW S.A. w przypadku wyboru na stanowisko, 

- przesłaniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego w trybie art. 7 ust. 

2 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2007 r.,  

Nr 63, poz. 425 z późn. zm.),  

c) zaświadczenia : 

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku 

kierowniczym, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem zgłoszenia, 

- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,  

d) oryginały, odpisy lub urzędowo potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających 

kwalifikacje kandydata, 

e) informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem, 

3. Odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. 2 mogą być poświadczone przez kandydata.  

W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do 

przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie 

dokumentów, pod rygorem wykluczenia go z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

4. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu  22.03.2013 r., a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami 

odbędą się w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Damrota 16-18 w dniach 03-04.04.2013 r.   

od godziny 1000 w porządku alfabetycznym.  

5. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności: 

- wiedzę w zakresie działalności KHW S.A. oraz sektora górnictwa węgla kamiennego, 

- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, 

-  znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,  
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- znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, 

-  znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne, 

- doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji  członka zarządu w spółce (Prezesa  

lub Wiceprezesa), 

- dotychczasową działalność kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego 

stanowiska – w przypadku kandydowania do składu zarządu kolejnej kadencji. 

Ponadto, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej poza zakresem, o którym mowa powyżej Rada 

Nadzorcza oceniać będzie, w odniesieniu do kandydatów na poszczególne stanowiska, wiedzę 

kandydata w zakresach, o których mowa § 9 ust. 3 do 7 rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 18.03.2003 r. Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem. 

6. Kandydaci mogą zwrócić się o udostępnienie podstawowych informacji o Spółce 

zdeponowanych w Zespole Organizacji i Komunikacji Korporacyjnej KHW S.A. w siedzibie 

Spółki pok. nr 1 – parter. 

7.  Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu 

kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają 

rozpatrzeniu. 

8. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie 

kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. 

9. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni po zakończeniu postępowania 

w trybie bezpośrednim, telefonicznie lub korespondencyjnie przez osobę upoważnioną przez 

Radę Nadzorczą. 

 

  

 


