
 

O G Ł O S Z E N I E  
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu 

Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. 
 w ramach kadencji 2021-2024 

 

1. Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu odbywa się w trybie otwartym  

i konkurencyjnym. 

2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego 

Sp. z o.o. w Kielcach może być osoba, która: 

1) spełnia wszystkie wymogi niezbędne – konieczne do wykonywania stanowiska Prezesa 

Zarządu, 

2) spełnia (nieobowiązkowo) wymogi dodatkowe – pozwalające na optymalne 

wykonywanie obowiązków na stanowisku Prezesa Zarządu. 

3. Przez spełnienie wymogów niezbędnych rozumie się, iż: 

1) kandydat łącznie spełnia następujące warunki: 

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie uzyskane za granicą, uznane 

w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne na podstawie odrębnych przepisów,  

w dziedzinie nauk ekonomicznych lub prawnych, a w przypadku innego kierunku 

dodatkowo wykształcenie podyplomowe z zakresu ekonomii lub finansów. 

b) posiada co najmniej 5-letni staż pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, 

mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na 

podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny 

rachunek, 

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych 

lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek, 

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

e) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, 590 i 591 Kodeksu 

spółek handlowych, chyba że upłynął już piąty rok od uprawomocnienia się wyroku 

skazującego i co najmniej 3 lata od dnia zakończenia okresu odbywania kary, chyba 

że właściwy sąd zwolnił go z zakazu, 

f) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia 

stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego; 

2) kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych 

warunków: 

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze 

poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu 

Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie 

umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 



b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na 

zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy 

pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub w zakładowej 

organizacji związkowej spółki grupy kapitałowej, 

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności 

Spółki. 

4. Wymogi dodatkowe: 

1) posiada doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym w obszarze tworzenia  

i wdrażania do sprzedaży produktów bankowych, w szczególności w zakresie 

finansowania MŚP (znajomość rynku kredytów dla przedsiębiorstw), 

2) posiada doświadczenie w stosowaniu regulacji prawnych dotyczących zasad 

wykorzystywania i systemu instytucjonalnego wdrażania programów 

finansowanych ze środków unijnych, 

3) posiada doświadczenie w stosowaniu przepisów dotyczących pomocy publicznej, 

pomocy de minimis i prawa bankowego, 

4) posiada doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu prezentacji i szkoleń. 

5. Kandydaturę na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki należy zgłosić na piśmie do Rady 

Nadzorczej Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach,  

ul.  Św. Leonarda 1/13, 25-311 Kielce, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

31.05.2021 r. do godz. 16:00 – decyduje data faktycznego wpływu pisemnego 

zgłoszenia kandydatury do siedziby Spółki, a nie data jego nadania. 

6. Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Spółki lub korespondencyjnie na 

adres wskazany w ust. 5 – w zamkniętej kopercie z adnotacją: 

„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu 

Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach”. 

7. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać: 

1) Curriculum Vitae i list motywacyjny własnoręcznie podpisane, 

2) pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Świętokrzyskiego Funduszu 

Poręczeniowego Sp. z o.o. 

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie, w tym dyplom ukończenia studiów 

wyższych, 

4) świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające warunki określone w ust. 3 

pkt 1 lit. b) i c) ogłoszenia, 

5) oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w ust. 3 pkt 1 lit. d-f, 

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu 

Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach, 

7) oświadczenia o niespełnianiu warunków określonych w  ust. 3 pkt. 2 lit. a-e. 

8) inne dokumenty według uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje bądź 

umiejętności, 



8. Wszystkie dokumenty określone w  ust. 7 pkt 1, 2, 5, 6, 7 pod rygorem nieuzyskania 

pozytywnej oceny formalnej zgłoszonej kandydatury, powinny być opatrzone 

własnoręcznym podpisem kandydata. 

9. Wszystkie dokumenty określone w  ust. 7 pkt 3, 4, 8 mogą być przedłożone  

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (w tym przypadku 

niezbędne jest przedłożenie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej). 

10. Po terminie do zgłaszania kandydatur niedopuszczalne jest składanie dodatkowych, 

jakichkolwiek dokumentów, chyba że Rada Nadzorcza wystąpi o ich przedstawienie. 

11. Kandydaci, którzy prawidłowo złożyli zgłoszenie do udziału w postępowaniu 

kwalifikacyjnym i przeszli ocenę formalną, zostaną zaproszeni do osobistego 

stawiennictwa na posiedzenie Rady Nadzorczej w wyznaczonym miejscu i terminie 

w celu dokonania przez Radę Nadzorczą oceny kwalifikacji kandydatów. 

12. Ocena kwalifikacji kandydatów odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej 

polegającej na sprawdzeniu kompetencji kandydatów, uwzględniającej następujące 

kryteria oceny: 

1) Przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Świętokrzyskiego Funduszu 

Poręczeniowego Sp. z o.o., wyobrażenia o pracy w Spółce i na stanowisku, 

dostrzegane wyzwania, zagrożenia dla Spółki, 

2) wiedza merytoryczna w branży sektora finansowego weryfikowana na podstawie 

listy pytań ustalonych przez Radę Nadzorczą, 

3) spełnienie wymagań dodatkowych, zawartych w ogłoszeniu o naborze, 

4) oczekiwania kandydata względem warunków zatrudnienia, w tym wysokości 

wynagrodzenia. 

13. Informacja o wyniku końcowym postępowania kwalifikacyjnego będzie zamieszczona 

na okres minimum 14 dni na tablicy informacyjnej, oraz na stronie internetowej 

Spółki. 

14. Z osobą, która została wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego 

Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach, zostanie zawarta umowa  

o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt menedżerski). 

15. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustalane jest przez Zgromadzenie Wspólników. 

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników wynagrodzenie całkowite Prezesa 

Zarządu składa się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe 

(mieszczące się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku  

w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego) oraz części zmiennej uzależnionej od poziomu realizacji 

celów zarządczych, przysługującej po zakończeniu roku obrotowego. 

16. Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i trybu przeprowadzania 

postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na stronie internetowej Spółki:  

www.swietokrzyskifp.pl/index.php/zamowienia. 

 


