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OGŁOSZENIE  
o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu  

Spółki Zakład Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp. z o.o. 
KRS nr 0000055884 

  
Rada Nadzorcza Spółki Zakład Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp.                

z o.o. (dalej jako: „Innovator”) z siedzibą w Gliwicach, ul. J. Sowińskiego 5, 
44-101 Gliwice informuje o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na 

stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki INNOVATOR Sp. z o.o. (jednoosobowa 
reprezentacja spółki) 

  

Zasady przeprowadzenia konkursu: 

I. Kandydaci na Prezesa Zarządu powinni: 

1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą 

uznane w  Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, 

2. 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, 

3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych 
lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek, 
4.  spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach 

odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów 
zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach 

handlowych. 

II. Kandydaci powinni także: 

1. korzystać z pełni praw publicznych, 

2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 
3. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazowi 

zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu w spółkach handlowych. 

III. Kandydatem na Prezesa Zarządu 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, 
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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. Kandydaci na Prezesa Zarządu ponadto powinni: 

1. posiadać doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym 

kierowania podmiotami gospodarczymi, 
2. posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym 

działa Spółka, 
3. posiadać znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem spółek  
z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, 

4. posiadać specjalistyczną wiedzę o działalności Spółki.  

 

V. Zgłoszenia kandydatów muszą zawierać: 

1. Życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o: 

a. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
b. korzystaniu w pełni z praw publicznych, 

c. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub 
zakazom zajmowania stanowiska prezesa zarządu w spółkach 

handlowych, 
d.  zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez INNOVATOR Sp. z o.o.         
z siedzibą w Gliwicach przy ulicy J. Sowińskiego 5, 

44-101 Gliwice, zawartych w dokumentach przekazanych w procesie 
rekrutacji, w tym w liście motywacyjnymi CV, których podanie nie wynika 

z przepisów prawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 
stanowisko Prezesa Zarządu,   w związku z którym dobrowolnie 

przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość,               

że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym 
czasie”.  

2. Oświadczenie, że spełnia łącznie warunki określone w pkt. I niniejszego 

ogłoszenia ora oświadczenie, że nie jest osobą, która spełnia przynajmniej 
jeden z warunków, o których mowa w pkt. III. 

3. Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających: 

a. ukończenie studiów wyższych, 

b. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe kandydata, o którym mowa 
w pkt I.2, 

c. co najmniej 3-letnie doświadczenie, o którym mowa w pkt I.3, 
d. dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty). 
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4. Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być 

poświadczone przez kandydata;  

w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest 
zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych 

odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod 
rygorem  wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

5. Oświadczenie o niekaralności (w momencie wyboru kandydata, w celu 
przedłożenia do akceptacji jego kandydatury do Rady do spraw spółek                   

z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych konieczne będzie 
przedłożenie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego o 

niekaralności, wystawionej nie  wcześniej niż na 2 miesiące przed datą 
upływu terminu składania zgłoszeń).      

6. Dane kontaktowe: nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) 

oraz korespondencyjny adres pocztowy.  

Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty 
potwierdzające informacje dotyczące spełnienia przez kandydata warunków,               

o których mowa w pkt. I.  Odpisy tych dokumentów mogą być poświadczone 
przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 

kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub 
urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem 

wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

VI. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć 

osobiście do sekretariatu Spółki INNOVATOR Sp. z o.o. – w Gliwicach 
przy ul. J. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa 
Zarządu Spółki INNOVATOR Sp. z o.o.” w terminie do dnia 16 lipca 

2021r. do godziny 12-tej. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą 
kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki 

decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki. 

 

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 21 lipca 2021 r. o godz. 12.00.  

 

Informacje o spółce kandydaci mogą uzyskać w terminie do dnia 14 

lipca 2021 r., zgłaszając zapytania na adres  e-mail: 
info@innovator.com.pl . Nie będą przekazywane informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa - Spółki Innovator ani informacje dostępne w 

aktach rejestrowych spółki. 

VII. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu                    
o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym 

dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.  

Informacja o ocenie zgłoszeń zostanie opublikowana w terminie do 23 lipca 
2021 r. do godz. 15.00 na stronie www.innovator.com.pl  oraz                      

w Biuletynie Informacji Publicznej jedynego Wspólnika, tj. Sieć 

Badawcza Łukasiewicz –Instytut Metali Nieżelaznych. 
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VIII. Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie 
Spółki z kandydatami na Prezesa Zarządu spełniającymi wymogi 

określone w niniejszym ogłoszeniu.  

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Prezesa Zarządu odbędą się 
w dniach od 26 lipca 2021 roku do 28 lipca 2021 w siedzibie Spółki               

w Gliwicach, od godziny 10.00.  

Rozmowy kwalifikacyjne, o których mowa powyżej obejmą następujące 

zagadnienia: 

1. Koncepcja zarządzania Spółką przez kandydatów na Prezesa Zarządu. 
2. Dotychczasowe doświadczenie kandydatów i ich przewidywania co do 

możliwości wykorzystania tych doświadczeń po powołaniu do Zarządu 
Spółki. 

3. Znajomość branży, w której działa Spółka i otoczenia biznesowego. 

IX. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana                         

w terminie do 29 lipca 2021 r.  
do godz. 15.00 na stronie www.innovator.com.pl  oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej jedynego Wspólnika, tj. Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych 

 
X. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania 

kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata/kandydatów, w każdym 
czasie, bez podania przyczyny. 

 

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowisko 

Prezesa Zarządu.: 

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest 

INNOVATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. J. Sowińskiego 5, 44-101 
Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod 

nr KRS 0000055884, NIP 631-21-26-323, o kapitale zakładowym w wysokości 

2.475.000zł zł (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 zgody kandydata (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), w celu 

podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem 
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), oraz na podstawie obowiązków 
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Administratora wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) 
Rozporządzenia w zw. z art. 22 i 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 

zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735                    
z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.).  

 
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, doradcze 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, jeżeli 

zajdzie sytuacja przewidziana prawem. 

Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych             

w każdym czasie co do danych, których podanie nie wynika z przepisu prawa, 
co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie                
z prawem, kandydat 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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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji 

 

………………………………        ……………..…………………… 

(imię i nazwisko)                                                  (miejscowość i data) 

 

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Metali 

Nieżelaznych  moich danych osobowych zawartych  w ofercie dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

 

 ………………………………………………. 

 (czytelny podpis) 
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu naboru na 

stanowisko jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych (adres: 
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice; tel. 32 2380 200, fax. 32 2316 933, e-mail: 

imn@imn.gliwice.pl. 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem 

ochrony danych osobowych pod adresem: 

• Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, 44-100 Gliwice,              

ul. Sowińskiego 5 

• e-mail: iod@imn.gliwice.pl 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, 

natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może 

zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 

pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana 

w dowolnym czasie. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 
1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie. 

Odbiorcy danych osobowych 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację 

publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 
Informację o wyniku naboru udostępnia się w BIP na stronie podmiotowej Sieci 

Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych w zakresie określenia 
stanowiska pracy, imion i nazwiska wybranego kandydata oraz jego miejsca 

zamieszkania (miasta), a także uzasadnienia dokonanego wyboru kandydata. Poza 
przypadkami ujawniania Państwa danych w ramach tego obowiązku odbiorcami 

danych osobowych są podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi 
ochroniarskie (w celu wstępu na teren Administratora, jeżeli zajdzie taka konieczność) 

oraz ewentualnie dostawcy usług IT, prawnych i księgowych. 

 

 

mailto:imn@imn.gliwice.pl
mailto:iod@imn.gliwice.pl
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Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu 
pracy i art. 23 oraz art. 50-55 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz jest niezbędne, 

aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych 

danych jest dobrowolne. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 
do zakończenia procesu naboru, a następnie 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku 

pracy z jednym z kandydatów, w celu możliwości zatrudnienia na tym samym 
stanowisku pracy kolejnej osoby spośród kandydatów na wypadek, gdyby stosunek 

pracy osoby wybranej w drodze naboru ustał w tym terminie. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1)      prawo dostępu do swoich danych  
2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4)      prawo do usunięcia danych osobowych; 

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

 
1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 917 ze zm.), 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. 

w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369), art. 23, art. 50 – 55 
ustawy z dnia 21 lutego 2019 roku o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534). 
2 Art. 6 ust. 1 lit. b 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

 
 

Zapoznałem/am się ………………………………… 

                                   (czytelny podpis) 

 


