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Warszawa, 5 grudnia 2019 r. 

 

 

RADA NADZORCZA PFR TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.  

OGŁASZA 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO 

CZŁONKA ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH 

PFR TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 

Postępowanie kwalifikacyjne jest przeprowadzane w związku z: 

art. 18 i 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 roku, poz. 1302)  

oraz § 14 statutu PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

I.  

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych  

PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) powinna spełniać 

następujące warunki: 

1) posiada wyższe wykształcenie lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane  

w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów prawa; 

2) posiada co najmniej pięcioletni 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; 

3) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym 

stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnienie przez ten okres funkcji w organach tych 

instytucji; 

4) posiada doświadczenie w obszarze tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych i/lub funduszy 

emerytalnych/doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu procesów operacyjnych w funduszach; 

5) posiada co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie operacyjnego zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych, funduszami inwestycyjnymi otwartymi lub  

w obszarze asset management; 

6) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości funduszy inwestycyjnych; 

7) korzysta z pełni praw publicznych, w szczególności posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
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8) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska 

członka zarządu w spółkach handlowych oraz w spółkach będących towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych; 

9) nie jest karaną za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

10) spełnia wymogi określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1355), w tym nie jest objęta zakazem sprawowania funkcji członka 

zarządu spółki handlowej w związku ze skazaniem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu 

spółek handlowych; 

11) posiada nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencję  

i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania Spółką,  

z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działaności. 

Dodatkowymi atutami będą: 

(i) doświadczenie i znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek 

publicznych, doświadczenie i wiedza z zakresu nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej 

przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej; 

(ii) prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 z późn. zm.)  

lub certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA) lub certyfikat Association of Chartered 

Certified Accountants (ACCA). 

 

II. 

Jednocześnie informujemy, że w związku z art. 22 pkt. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

oraz § 14 statutu PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie będzie rozpatrywana kandydatura 

osoby, która spełnia chociażby jeden z poniższych warunków: 

1) pełni funkcję społeczną współpracownika albo są zatrudnione 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 świadczą 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. 
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III. 

Zgłoszenie osoby kandydującej na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych PFR Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, powinna zawierać: 

1) list motywacyjny; 

2) życiorys,  

3) adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego; 

4) dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego (w szczególności dyplom ukończenia 

studiów wyższych) lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie przepisów prawa; 

5) dokumenty potwierdzające co najmniej pięcioletni 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) dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym  

lub samodzielnych stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnienie przez ten okres funkcji 

w organach tych instytucji; 

7) dokumenty potwierdzające doświadczenie w obszarze tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych 

i/lub funduszy emerytalnych/doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu procesów operacyjnych  

w funduszach; 

8) dokumenty potwierdzające co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie operacyjnego 

zarządzania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych, funduszami 

inwestycyjnymi otwartymi lub w obszarze asset management; 

9) inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz spełnianie wymagań określonych w pkt I powyżej; 

10) dokumenty potwierdzające dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami (np. referencje, opinie, 

rekomendacje); 

11) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające niekaralność za umyślne przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych; 

12) pisemne oświadczenie kandydata o: 

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

b) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania 

stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,  

c) niespełnianiu warunków wykluczających z postępowania kwalifikacyjnego, określonych w art. 

22 pkt. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 

roku, poz. 1302), 

d) nietoczeniu się wobec kandydata postepowań karnych o przestępstwo umyślne lub skarbowe  

lub określone w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
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e) nietoczeniu się wobec kandydata postępowań administracyjnych z powodu naruszenia prawa  

lub innych nieprawidłowości w związku z działalnością podmiotu, w którym kandydat pełnił 

funkcję, 

f) uzyskiwaniu absolutorium za każdy rok pełnienia przez kandydata funkcji, dla których przepisy 

prawa przewidują udzielanie absolutorium, 

g) poniesionej odpowiedzialności dyscyplinarnej, w odniesieniu do kandydatów wykonujących 

zawód lub pełniących funkcje podlegające takiej odpowiedzialności, 

h) zgodzie na przetwarzanie przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie, danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania 

kwalifikacyjnego. 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą 

być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, przy czym w takim przypadku, w trakcie 

rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej PFR TFI S.A. 

oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia  

z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może 

przedstawić Radzie Nadzorczej PFR TFI S.A. dodatkowe dokumenty. 

Pisemne oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 11, dołączane są wyłącznie w oryginałach. 

 

IV. 

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt III powyżej, wraz z kompletem dokumentów, należy złożyć: 

− w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu  

ds. Operacyjnych PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, 

− w terminie do dnia 12 grudnia 2019r. do godz. 13.00,   

− w Sekretariacie Zarządu Spółki, adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.   

Zgłoszenia należy składać w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00, wyjąwszy ostatni dzień terminu 

przyjmowania zgłoszeń, kiedy należy składać zgłoszenia w godzinach od 9.00 do 13.00, lub pocztą  

(decyduje data doręczenia na ww. adres). 

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 12 grudnia 2019  roku po godz. 13.00. 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki zawarte w ogłoszeniu, będą przeprowadzane 

od dnia 17 grudnia 2019 r., z zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów 

kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni na numer telefonu lub na adres poczty 

elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie  

i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu 

kwalifikacyjnym. 
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Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem oceniane będą: 

1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorach, w których działa Spółka; 

2) wiedza w zakresie rynku kapitałowego, w tym w szczególności w zakresie funkcjonowania towarzystw 

funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych; 

3) wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych oraz ich finansowania; 

4) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek  

z udziałem Skarbu Państwa, w tym zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz 

ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 

5) znajomość zasad audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej; 

6) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; 

7) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. 

 

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych  

w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego dla 

ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. 

Rada Nadzorcza Spółki powiadomi kandydatów na piśmie, na adres korespondencyjny lub na adres poczty 

elektronicznej wskazane w zgłoszeniu kandydata, o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. 

Kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego oraz kandydatom, którzy 

nie zostali wybrani na stanowisko członka zarządu Spółki ds. operacyjnych dokumenty zostaną odesłane listem 

poleconym na podany adres do korespondencji. Rada Nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został 

powołany na członka zarządu, może w protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe 

tego kandydata. 

Spółka nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.  

Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia 

kandydata i bez podania przyczyny. 

 

 


