Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 4/2019
Rady Nadzorczej NANO CARBON Sp. z o.o.
z dnia 8 lutego 2019 r.

Rada Nadzorcza Nano Carbon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
Prezesa Zarządu Nano Carbon Sp. z o.o.
W związku z koniecznością powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Nano Carbon Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie do składu Zarządu Spółki III Kadencji (2018-2020), Rada Nadzorcza Nano Carbon Sp. z o.o.
, działając na podstawie art. 9 ust. 2 Umowy Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki:
1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien:
1) spełniać łącznie poniższe warunki:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) 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,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek,
d) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
e) wykazywać się brakiem kar za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
f) posiadać dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami,
2) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
2. Kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki 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, do której należy Spółka,
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,
6) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591
Kodeksu spółek handlowych
3. Kandydat składa zgłoszenie zawierające oświadczenia w zakresie opisanym w pkt 1 i 2 powyżej.
Wzór zgłoszenia został udostępniony na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć:
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1) oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w ust. 1 i 2,
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru udostępnionego na stronie
internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki,
3) życiorys (CV),
4) inne dokumenty, jakie Kandydat uzna za istotne.
Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3 powinny zostać złożone w przez Kandydata
odpisach lub oryginałach. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej
Spółki dodatkowych dokumentów lub oryginałów dokumentów na każde wezwanie organu
pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego
postępowania kwalifikacyjnego.
Kandydaci mogą składać zgłoszenia w siedzibie Spółki w Warszawie, adres: ul. Wólczyńska 133,
w dni robocze, w godz. od 8:00 do 16:00 w terminie do dnia 13 lutego 2019 r. do godziny 16:00,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa
Zarządu Nano Carbon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - nie otwierać".
Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po
upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie
wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego Kandydata jest wystarczające do
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
Rada Nadzorcza Spółki zweryfikuje złożone zgłoszenia niezwłocznie po upływie terminu
zakreślonego do składania zgłoszeń.
Rada Nadzorcza Spółki zaprosi Kandydatów, którzy przeszli wstępną weryfikację do odbycia
rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia czynności o
których mowa powyżej. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu
postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie na numery
telefonów wskazane w zgłoszeniu.
Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje m.in.:
1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad funkcjonowania rynku,
na którym funkcjonuje Spółka,
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
3) doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu Spółki,
4) znajomość zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem Członka Zarządu w
Spółce.
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni o jego
wyniku telefonicznie na numery telefonu wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia
powzięcia uchwały o wyłonieniu Kandydata.
Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów
kwalifikacyjnych oraz wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o
zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2018, poz. 1182), w celu pozyskania opinii
na temat Kandydata.
Rada Nadzorcza Spółki ma prawo do korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z
pomocy innych podmiotów, w tym między innymi podmiotów świadczących usługi doradztwa
personalnego.
Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego
w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłaniania Kandydatów. Kandydaci zostaną
powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery telefonów wskazane w
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zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania
kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.
Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest Spółka Nano Carbon Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wólczyńska 133, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000409186, o kapitale
zakładowym w wysokości 28.000.000 zł, NIP 5213626418, REGON: 145873046 (dalej:
Administrator).
Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w
związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie
przetwarzał dane na podstawie 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 (dalej: Rozporządzenie). Dane osobowe Kandydata mogą być
ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj.
podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla
Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, itp. Dane osobowe Kandydata będą
przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji
zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane).
Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych
osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego
Administratora. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać
decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych
osobowych.
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