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Zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 

Wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu w SKOK ENERGIA 

§ 1. 

1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest wyłonienie kandydatów na stanowisko Wiceprezesa 

Zarządu SKOK Energia. 

2.  Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza SKOK ENERGIA 

3. Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji oraz materiałów związanych z prowadzonym postępowaniem, pod rygorem 

odpowiedzialności określonej w art. 266 Kodeksu karnego.  

4. Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów są ponadto zobowiązani 

do złożenia stosownych oświadczeń o braku powiązań rodzinnych i powinowactwa rodzinnego 

z kandydatami.  

§ 2. 

1. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ogłasza Rada Nadzorcza. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza SKOK ENERGIA. 

3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. 

sprzedaży i marketingu w SKOK Energia zostanie zamieszczone na stronie internetowej SKOK 

Energia https://skokenergia.pl/.  

4. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o zamieszczeniu ogłoszenia także w innych środkach przekazu. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w Postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty w Biurze Zarządu SKOK 

Energia do dnia, który poda Rada Nadzorcza. 

6. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane także w terminie do 31 października 2021r. 

w Biurze Zarządu mieszczącym się w siedzibie SKOK Energia w Kozienicach, przy ul. Hamernickiej 

4 lok. 1, w godzinach 9:00 – 17:00 w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem "Postępowanie 

kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SKOK Energia”. Na kopercie nie umieszcza się 

danych osobowych kandydata. 

7. Zgłoszenia przesłane pocztą należy doręczyć do SKOK Energia w terminie wskazanym w ust. 6  

(decyduje data wpływu Zgłoszenia kandydata do Biura zarządu SKOK Energia). 

8. Zgłoszenie kandydata złożone lub doręczone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie 

podlega rozpatrzeniu. 

9. Otwarcie złożonych zgłoszeń nastąpi w dniach 02.11. 2021r. ÷ 05.11.2021r. 

10. Przesyłane w postępowaniu kwalifikacyjnym dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub kopiami 

urzędowych odpisów dokumentów.  

11. Oferta winna zawierać:  

1) Pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej oraz Zarządu – oświadczenie nr 1;  

2) C.V (pełne) wraz ze zdjęciem, danymi kontaktowymi takimi jak numer telefonu oraz adres 

email, oczekiwaniami finansowymi oraz klauzulą o wyrażaniu zgody na przetwarzanie 

informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji;  

3) List motywacyjny;  

4) Zaświadczenie o niekaralności wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem 

składnia ofert;  

5) Oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych 

– oświadczenie nr 2;  

6) Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

i ich akceptacja, poddanie się procedurze zgodnie z zasadami Postępowania oraz o zachowaniu 

w tajemnicy informacji, jakie kandydat uzyska o działalności SKOK Energia w toku 

prowadzonego postępowania – oświadczenie nr 3;  

https://skokenergia.pl/
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7) Zgoda na przetwarzanie danych formularz K02 oraz formularz K04 

 

§ 3. 

1. Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu SKOK Energia może być wyłącznie osoba spełniająca 

następujące warunki: 

1) posiada wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: bankowość i finanse, ekonomia, prawo, 

zarządzanie (potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych),  

2) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarze bankowym lub 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

3) posiada znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych,  

4) posiada znajomość zagadnień związanych z działalnością instytucji finansowych, 

5) posiada znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem 

pracowników,  

6) posiada znajomość zarządzania siecią sprzedaży w instytucjach sektora finansowego, 

7) nie jest wobec niej prowadzone żadne postępowanie karne, karno-skarbowe lub dyscyplinarne, 

8) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  

9) korzysta z pełni praw publicznych, 

10) daje rękojmię prowadzenia spraw SKOK w sposób należyty, 

11) posiada umiejętność komunikacji oraz budowania dobrych relacji. 

§ 4. 

Postępowanie kwalifikacyjne ogłasza i przeprowadza Rada Nadzorcza. 

§ 5. 

1. Ustala się następujący przebieg postępowania kwalifikacyjnego: 

1) I etap kwalifikacji - analiza przedłożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych 

i kwalifikacja kandydatów do dalszego etapu – w dniach 

od 02.11.2021 r. ÷ 05.11.2021 r., 

2) II etap kwalifikacji - rozmowy kwalifikacyjne –  do 19.11.2021 r. 

1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego etapu postępowania zostaną 

przeprowadzone w siedzibie SKOK ENERGIA w Kozienicach przy ul. Hamernickiej 4 lok.1 lub za 

pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O terminie rozmowy kandydaci 

zostaną poinformowani indywidualnie, nie później niż 2 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej - na 

adresy kontaktowe i numery telefonów zamieszczone w zgłoszeniach. Rada Nadzorcza zastrzega sobie 

prawo, iż nie każdy kandydat spełniający wymogi formalne będzie zaproszony na rozmowę 

kwalifikacyjną.  

2. Zakresem przedmiotowym rozmowy kwalifikacyjnej będą objęte przede wszystkim następujące 

zagadnienia: 

1) niezbędne do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu,  

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem sprzedażą i kierowaniem zespołami 

pracowników, 

3) wiedza o zakresie działalności SKOK Energia oraz sektora bankowości, w tym bankowości 

spółdzielczej. 

3. W dokonywanej ocenie Rada Nadzorcza uwzględnia wymóg zapewnienia niezbędnych kwalifikacji 

Zarządu jako całości, tzw. kwalifikacji kolegialnych.  

4. Po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert, Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza 

termin posiedzenia Rady Nadzorczej. 

5. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami i załączonymi do nich dokumentami 

dokonuje wstępnej oceny kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.  
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6. Odrzuceniu podlega oferta:  

1) niespełniająca warunków formalnych w tym niezawierająca wszystkich dokumentów lub 

zawierająca niekompletne dokumenty wymienione w ogłoszeniu,  

2) która wpłynęła po terminie wyznaczonym do składania ofert.  

7. Do rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza typuje kandydatów, którzy spełniają wymagane 

kryteria. 

8. Rada Nadzorcza, dokonując oceny kandydata, bierze pod uwagę w szczególności: doświadczenie 

zawodowe, posiadane kwalifikacje.  

9. Rada Nadzorcza może zażądać od kandydatów dodatkowych informacji i dokumentów, określając 

termin ich dostarczania.  

10. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na 

równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

§ 6. 

1. Rada Nadzorcza informuje kandydatów, telefonicznie lub mailowo, o terminie rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza będzie oceniać predyspozycje, wiedzę i 

kwalifikacje kandydata.  

§ 7. 

1. Po rozmowie kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza podejmuje decyzje o wyborze bądź braku wyboru 

wiceprezesa Zarządu. 

2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie 

i na każdym etapie konkursu bez podania przyczyn. 

3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, 

bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. 

4. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego, a także o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, Rada 

Nadzorcza powiadomi kandydatów pisemnie lub pocztą elektroniczną.  

5. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie postępowania 

kwalifikacyjnego.  

6. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zmiany terminów wskazanych w zasadach postępowania 

kwalifikacyjnego i ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym powiadomi kandydatów 

pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  

7. Dokumenty przesłane przez osoby ubiegające się o stanowisko objęte ogłoszeniem, a nie wybrane na te 

stanowiska, będzie można odebrać osobiście w siedzibie SKOK Energia, nie później niż w terminie 7 

dni od daty wyboru kandydatów, a w przypadku niepodjęcia ich w tym terminie, zostaną odesłane 

kandydatom przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. 

8. Kandydaci mogą korzystać z materiałów dotyczących działalności SKOK Energia, znajdujących się na 

stronie internetowej https://skokenergia.pl 

9. Kasa nie zwraca kandydatom żadnych kosztów związanych z udziałem w postępowaniu 

kwalifikacyjnym. 

§ 8. 

1. Rada Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu zwołanym zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej 

zaprasza wybranych kandydatów. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zadawać kandydatom pytania, 

a następnie Rada Nadzorcza  może podjąć ostateczną decyzję odnośnie wyboru Wiceprezesa Zarządu 

spośród ww. kandydatów w głosowaniu tajnym.  

2. Powołanie Wiceprezesa Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku 

niedokonania wyboru – ponawia się procedurę postępowania kwalifikacyjnego. 

 

 

https://skokenergia.pl/
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Oświadczenie nr 1 Pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej oraz członkiem Zarządu  

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………  

Seria i nr dowodu osobistego: ………………………..  

PESEL: ……………………………………………………..........  

Adres zamieszkania: ……………………………………….  

………………………………………………………………….…….  

………………………………………………………………………..  

 

OŚWIADCZENIE  
dotyczy:  

Postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SKOK Energia w Kozienicach 

 

Oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z 

członkiem Rady Nadzorczej ani członkiem Zarządu.  

 

 

 

_____________________________________  

data i podpis 

 

 

 

Oświadczenie nr 2 do Zasad postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa SKOK Energia 

  

Imię i nazwisko: ………………………………………………  

Seria i nr dowodu osobistego: ………………………..  

PESEL: ……………………………………………………..........  

Adres zamieszkania: ……………………………………….  

………………………………………………………………….…….  

………………………………………………………………………..  

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

dotyczy:  

Postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SKOK Energia w Kozienicach  
Oświadczam, że :  

1. korzystam z pełni praw publicznych,  

2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych ,  

3. nie mają do mnie zastosowania wynikające z przepisów prawa lub umowy ograniczenia i zakazy 

pełnienia funkcji członka zarządu,  

4. nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne,  

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania,  

6. posiadam stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie mnie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu 

 

_____________________________________  

data i podpis 
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 Oświadczenie nr 3 Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego i ich akceptacja, poddanie się procedurze postępowania  oraz o zachowaniu w tajemnicy 

informacji, jakie kandydat uzyska o działalności SKOK Energia w Kozienicach i w toku prowadzonego 

postępowania.  

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………  

Seria i nr dowodu osobistego: ………………………..  

PESEL: ……………………………………………………..........  

Adres zamieszkania: ……………………………………….  

………………………………………………………………….…….  

………………………………………………………………………..  

OŚWIADCZENIE  
dotyczy:  

Postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SKOK Energia w Kozienicach 

  

1) potwierdzam zapoznanie się z Zasadami postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa 

Zarządu SKOK Energia w Kozienicach, organizowanego przez Radę Nadzorczą SKOK Energia w 2021r 

oraz akceptuję jego zapisy.  

2) zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących SKOK Energia, uzyskanych 

w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

 

_____________________________________  

data i podpis 

 

 

K02 

 ……………………...                                                          ……………………… 

(imię i nazwisko)                                                                                           (miejscowość, data) 

 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SKOK 

Energia z siedzibą przy ulicy Hamernickiej 4 lok. 1 w Kozienicach, kod pocztowy: 26-900, dla potrzeb 

aktualnej i przyszłych rekrutacji. 

 

                                                                                                                

…………….………………………. 

        podpis oświadczającego 
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K04 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SKOK Energia z siedzibą przy ulicy 

Hamernickiej 4 lok. 1 w Kozienicach, kod pocztowy: 26-900. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@skokenergia.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego lub sprzeciwu uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją. W celu 

realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień należy kontaktować się z nami korespondencyjnie 

na adres: 26-900 Kozienice, ul. Hamernicka 4 lok. 1, telefonicznie pod numerem telefonu: 48 611 

30 80 lub elektronicznie na adres biuro@skokenergia.pl. 

7) Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie 

jest dobrowolne. 

 

 


