
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/12/2022 

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  

NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI 

 ARP GAMES SP. Z O.O. 

 

 

I. Rada Nadzorcza Spółki ARP Games Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (dalej Spółka) 
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: 
 

Członka Zarządu ARP Games Sp. z o.o.  
miejsce pracy: Cieszyn / Katowice / Warszawa / Wrocław 

   
II. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu powinien spełniać łącznie następujące 

warunki: 
1) posiadać obywatelstwo polskie,  

2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 
3) korzystać w pełni z praw publicznych, 
4) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe techniczne uzyskane za 

granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 
5) 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, 

6) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 
samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek,  

7) nie być karanym, nie mieć statusu osoby oskarżonej w toczącym się postępowaniu 
karnym lub karno-skarbowym. 

8) spełniać inne niż wymienione w pkt 1 - 6 niniejszego ustępu wymogi określone w 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać 
ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w 
spółkach handlowych.  
 

III. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia co 
najmniej 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 zatrudniony 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, 

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności 
spółki. 
 

IV. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt II Kandydat 
zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt II. 4); 
2) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia - w tym świadectwa 

pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty powołania, wyboru lub 
mianowania, umowy świadczenia usług lub inne, zaświadczenia o prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres 
zatrudnienia zgodnie z pkt II. 5); 

3) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach 
kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o 
zatrudnieniu, dokumenty powołania, wyboru lub mianowania, zaświadczenia o 
prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty 
potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z pkt II. 6); 

4) oświadczenie Kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa 
ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu  
w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania 
stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych; 

5) oświadczenie Kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności 
do czynności prawnych zgodnie z pkt II. 2) i 3); 

6) aktualne zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie Kandydata o braku wszczętych 
i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie 
z pkt II. 8). 

V. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt III Kandydat 
zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie 
zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt III. 

VI. Oświadczenia, o których mowa w pkt IV i V Kandydat zobowiązany jest złożyć w 
oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt IV Kandydat składa w kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Kandydata; Kandydat, którego 
zgłoszenie spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie 
oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

VII. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt IV-VI, Kandydat 
zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:  

a) list motywacyjny (w oryginale),  
b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń 

i osiągnięć Kandydata w pracy zawodowej. 



VIII. Do zgłoszenia Kandydat zobowiązany jest dołączyć własnoręcznie podpisane przez 
Kandydata (tj. w oryginale) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
ujawnionych w zgłoszeniu (w tym w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach) 
danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego. 

IX. Kandydat zobowiązany jest wskazać w zgłoszeniu adres do korespondencji oraz numer 
telefonu i adres e-mail do kontaktów w trakcie trwania postępowania kwalifikacyjnego. 
Ustala się, że sposobem komunikacji Spółki z Kandydatami w trakcie postępowania 
kwalifikacyjnego są powiadomienia telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej 
wskazany przez danego Kandydata w zgłoszeniu. 

X. Komisja może zwrócić się do Kandydata o wyjaśnienie/a dotyczące przedłożonych w 
zgłoszeniu oświadczeń lub dokumentów. 

XI. Informacje uzupełniające:  
1) Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 13 stycznia 2023 r. o 

godzinie 15:00. (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia na adres podany w 
ogłoszeniu). 

2) Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć lub przesyłać w 
zamkniętej kopercie na adres: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12 
00-400 Warszawa z dopiskiem „Rada Nadzorcza Spółki ARP Games Sp. z o.o. - 
Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu ARP Games Sp. z o.o. – Nie 
otwierać” 

3) Powiadomienia kierowane do Kandydatów w postępowaniu, w tym o jego wynikach, 
przesyłane będą wedle uznanie Spółki listem poleconym lub przy użyciu poczty 
elektronicznej. Wysłanie powiadomienia na adres podany przez kandydata w 
zgłoszeniu jest równoznaczne z jego doręczeniem.   

4) Oświadczenia wymagane od kandydatów mogą być złożone wedle wzoru ogłoszonego 
przez Spółkę.  

5) Spółka (Rada Nadzorcza) ma prawo swobodnej oceny i kwalifikacji zgłoszeń 
kandydatów oraz swobodnego ograniczenia liczby kandydatów dopuszczonych do 
dalszego etapu postępowania.  

6) Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone bez wyłonienia kandydata.  
7) Rada Nadzorcza Spółki może nie dopuścić do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym 

kandydatów, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w niniejszym 
ogłoszeniu lub obowiązujących przepisach prawa, bądź złożonych po upływie 
wyznaczonego terminu.  

8) W przypadku większej liczby zgłoszeń Rada Nadzorcza może zakwalifikować do 
dalszego udziału w postępowaniu wszystkich lub tylko niektórych kandydatów, 
dokonując ich wstępnej kwalifikacji w oparciu o informacje o kandydatach, wynikające 
ze złożonych zgłoszeń.  

9) Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania Rada Nadzorcza 
przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne. 

10) Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbywać się będą od 11 stycznia 
2023 r. w Warszawie, w biurach Agencji Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12; 
bądź w formie zdalnej (przy użyciu stosownej platformy przeznaczonej dla 
wideokonferencji); o terminie rozmów kwalifikacyjnych poszczególni kandydaci 
zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi 
kontaktowymi wskazanymi w zgłoszeniu.   



11) Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie w szczególności wiedza kandydata o 
działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, znajomość zagadnień 
związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; znajomość zasad 
funkcjonowania zarządów spółek handlowych, doświadczenie kandydata w 
prowadzeniu spraw spółek handlowych, kierowaniu przedsiębiorstwem i zespołami 
ludzkimi. 

12) O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub 
adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.  

13) Po zakończeniu postępowania, zgłoszenie kandydata może zostać odebrane osobiście 
przez kandydata pod adresem wskazanym powyżej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od 
dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, tj. dnia powołania członka Zarządu 
Spółki. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy 
od dnia powołania członka Zarządu Spółki. Oryginały dokumentów udostępnionych 
przez kandydata w trakcie postępowania zostaną mu zwrócone na adres 
korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu.  

 

  



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/12/2022 

 

OŚWIADCZENIE 
kandydata na członka Zarządu  
Spółki ARP Games Sp. z o.o.  

  

Ja, niżej podpisany _______________________________________ (Pesel ______________ ), w 
związku i na potrzeby udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na członka Zarządu Spółki pod firmą 
ARP Games Sp. z o.o. zwanej dalej Spółką, oświadczam, że: 

1. wyrażam zgodę na kandydowanie w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu ARP 
Games, powołanie mnie w skład Zarządu Spółki i pełnienie funkcji członka Zarządu, 

2. akceptuję zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego obowiązujące w Spółce,  
3. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z  praw publicznych, 
4. nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem w, tym za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek 
handlowych, 

5. nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne lub karno-skarbowe, w tym w sprawach o czyny, 
o których mowa w pkt 4, 

6. nie zachodzą w stosunku do mojej osoby żadne inne okoliczności mogące stanowić przeszkodę dla 
pełnienia przeze mnie funkcji członka zarządu spółki prawa handlowego, a w szczególności 
określone w przepisach art. 4 i 7 w zw. z art. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 

7. spełniam wymogi przewidziane ogłoszeniem o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na 
członka Zarządu Spółki, w tym wymogi dla kandydatów na członków organów zarządzających w 
przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, to jest:   
a) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w 

Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 
b) posiadam 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) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 
samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 

d) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika i nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, 
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie 
umowy o pracę ani nie świadczę takiej pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o 
podobnym charakterze, 

e) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz 
oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

f) nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę 
takiej pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

g) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej działającej w Spółce lub 
zakładowej organizacji związkowej działającej w spółce z grupy kapitałowej, do której należy 
Spółka, 

h) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności 
Spółki, 

8. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem w 
postępowaniu kwalifikacyjnym, wyborem, powołaniem i pełnieniem funkcji członka Zarządu 
Spółki.  

 

_______, dnia _______ 2022 r.    ________________________________ 

        (czytelny podpis kandydata) 


