Rada Nadzorcza Spółki
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
(80-955), ul. Zamknięta 18,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy KRS:0000040398,
działając na podstawie § 30 ust. 5 Statutu Spółki pod firmą Zarząd Morskiego Portu
Gdańsk S.A. w Gdańsku
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:
1. PREZESA ZARZĄDU
2. WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
3. WICEPREZESA ZARZĄDU DS. INFRASTRUKTURY
I. Opis stanowisk i wymagań:
1.Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu, do którego obowiązków należy
kierowanie całokształtem działalności Spółki, czyli we współpracy z Członkami
Zarządu
tworzenie
i nadzór nad realizacją strategii rozwoju oraz kierowanie bieżącym
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, powinni spełniać łącznie poniższe warunki:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą
uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
b) 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;
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek;
d) inne niż wymienione w lit. a–c wymogi określone w przepisach odrębnych, a
w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska
członka organu zarządzającego w spółkach handlowych
e) posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych
f) znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
1.1.Dodatkowymi atutami kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu będą:
 dyplom MBA lub ukończone studia wyższe / studia podyplomowe w zakresie
zarządzania;
 dobra znajomość dodatkowego języka obcego;









doświadczenie w prowadzeniu projektów infrastrukturalnych w obszarze
projektów morskich, kolejowych, drogowych o znaczącej skali, potwierdzone
konkretnymi przykładami;
doświadczenie w prowadzeniu projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem
środków z funduszy Unii Europejskiej;
wiedza w zakresie gospodarki morskiej;
znajomość zagadnień z zakresu sposobów optymalizacji i zwiększenia wartości
nieruchomości (asset management);
znajomość zagadnień komunikacji rynkowej i investor relations;
znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem grupą kapitałową oraz
nadzorem właścicielskim.

2. Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, do którego
obowiązków należą sprawy dotyczące współkierowania bieżącą działalnością
Spółki, współtworzenie strategii rozwoju, a w szczególności nadzór nad Pionem
Finansowym, powinni spełniać łącznie poniższe warunki:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą
uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych
(preferowany kierunek ekonomiczny);
b) 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;
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
(preferowane w pionie finansowo-księgowym) lub samodzielnych albo
wynikające
z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
d) inne niż wymienione w lit. a–c wymogi określone w przepisach odrębnych,
a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska
członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
e) znajomość języka obcego (preferowany zachodnioeuropejski).
3. Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury, do którego
obowiązków należą sprawy dotyczące sprawy dotyczące współkierowania
bieżącą działalnością Spółki, współtworzenie strategii rozwoju, a w
szczególności nadzór nad Pionem Infrastruktury, powinni spełniać łącznie
poniższe warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą
uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych
(preferowany kierunek techniczny);
b) 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;
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
(preferowane na w pionie technicznym) lub samodzielnych albo wynikające
z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
d) inne niż wymienione w lit. a–c wymogi określone w przepisach odrębnych,
a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska
członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
e) znajomość języka obcego (preferowany zachodnioeuropejski).
4. Kandydatem na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds.
Finansowych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych nie może być osoba,
która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 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;
 wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną
na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub
świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym
charakterze;
 pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej
organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec
działalności spółki.
5. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Prezesa Zarządu będzie:
 wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze gospodarki morskiej,
 znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników,
 znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym
uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w







spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
znajomość zasad audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz
rachunkowości zarządczej,
doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
w tym - w prowadzeniu projektów inwestycyjnych, zwłaszcza finansowanych
ze środków Unii Europejskiej,
wiedza w zakresie promocji i sprzedaży usług,

6. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds.
Finansowych będzie:
 wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze gospodarki morskiej,
 znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników,
 znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym
uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w
spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 znajomość systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
przedsiębiorstwem,
 znajomość finansów przedsiębiorstwa, zasad audytu i kontroli finansowej
przedsiębiorstwa,
 doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 wiedza w zakresie rachunkowości,
 wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem: środków z funduszy Unii Europejskiej, partnerstwa
publiczno-prywatnego,
7. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds.
Infrastruktury będzie:
 wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze gospodarki morskiej,
 znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników,
 znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym
uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w
spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,







wiedza w zakresie organizacji i planowania procesów inwestycyjnych,
wiedza w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej i realizacji
inwestycji związanych z tymi funduszami,
wiedza w zakresie planowania zasobów infrastrukturalnych portu,
znajomość procedur przetargowych i przepisów o zamówieniach publicznych,
doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,

II. Zgłoszenia kandydatów
1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, ul. Zamknięta 18,
80-955 Gdańsk, w godz. 8.00-14.00 w pokoju nr 19 A, w terminie do dnia 8 czerwca
2018 r. do godz. 10.00. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać
pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu
Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, z dopiskiem wskazującym właściwe
stanowisko: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. /
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A./
Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – NIE
OTWIERAĆ”
Zgłoszenia przesyłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki w terminie
określonym wyżej. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
a) list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV z podaniem adresu do
korespondencji, e-mailowego i telefonu kontaktowego);
b) odpisy dokumentów potwierdzających:
 ukończenie studiów wyższych lub ich ukończenie uzyskane za granicą uznane
w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 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,
 co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
(preferowane
na w pionie technicznym) lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek,
 dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (np. referencje, rekomendacje,
certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia).
 Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. 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
zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 30
dni przed datą zgłoszenia;

c) oświadczenia o :
 tym, że nie zostało wszczęte przeciwko kandydatowi postępowanie karne;
 korzystaniu z pełni praw publicznych;
 posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika posła, społecznego
współpracownika senatora, lub społecznego współpracownika posła do
Parlamentu Europejskiego;
 niezatrudnieniu w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub
biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę,
umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 niewchodzeniu w skład organów partii politycznych reprezentujących partie
polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań;
 niezatrudnieniu przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę lub
oświadczenie. że w przypadku gdy kandydatowi zaproponowana zostanie
funkcja Członka Zarządu przed objęciem funkcji zrezygnuje z zatrudnienia lub
pełnienia funkcji, o których mowa powyżej;
 niepełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;
 tym, że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu
interesów wobec działalności spółki;
 znajomości języka obcego (ze wskazaniem języka i stopnia jego znajomości);
 zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922 z
późniejszymi zmianami)”.
d) Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są zobowiązani do złożenia
Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oświadczenia
lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać informację o spełnieniu tego obowiązku.
3.Otwarcia zgłoszeń i ich weryfikacji pod względem spełnienia wymogów
formalnych dokona Zespół powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 11 czerwca 2018
r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki; rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone

w terminie od 18 czerwca 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki, sala
konferencyjna IV p.
4. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani
drogą telefoniczną lub elektroniczną.
5. Podstawowych informacji o Spółce, wyłącznie na pisemny wniosek kandydata
udziela Dział Obsługi Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego w terminie od dnia
ukazania się ogłoszenia, w dni robocze w pokoju nr 19 A w godz. od 8.00 do 14.00.
6. Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przekazane
kandydatom przez Sekretarza Rady Nadzorczej niezwłocznie po jego zakończeniu, w
drodze indywidualnych pism.
7. Zgłoszenia kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną
odesłane Kandydatom.
8. Mając na celu realizację zapisów art. 26 ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) kandydat / kandydatka może zostać
zobowiązany / zobowiązana do złożenia w terminie 3 dni dodatkowych oświadczeń
wynikających z ww. ustawy.
9. W przypadku wyboru i powołania na Członka Zarządu, Zarządzający będzie
podlegał ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej, określonym w
ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393).
10. W przypadku wyboru i powołania z Członkiem Zarządu będzie zawarta umowa
o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia
osobistego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190).
11. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu
o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do
ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
12. Niezgłoszenie się kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę
kwalifikacyjną traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.
13. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania
kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów w każdym czasie, bez podania
przyczyn.

