Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 2/349/19
Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.
z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść ogłoszenia publicznego o rozpoczętym postępowaniu kwalifikacyjnym w celu wyłonienia
najlepszych kandydatów na członka Zarządu KDPW_CCP S.A.

Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A.

informuje o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia członka Zarządu KDPW_CCP
S.A. odpowiedzialnego za obszar rozwoju biznesu i sprzedaży usług.
I. Członek Zarządu KDPW_CCP S.A. zostanie powołany przez Radę Nadzorczą KDPW_CCP S.A.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez Radę Nadzorczą KDPW_CCP S.A. składa się z
czterech etapów:





etap I: składanie zgłoszeń przez kandydatów, a następnie ich weryfikacja pod względem
spełniania wymogów formalnych,
etap II: kwalifikacja do etapu rozmów kwalifikacyjnych,
etap III: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do tego etapu,
etap IV: wyłonienie najlepszego kandydata do pełnienia funkcji członków Zarządu.

II. Kandydaci na członka Zarządu KDPW_CCP S.A. powinni spełniać następujące warunki:
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) korzystać z pełni praw publicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie
naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w
spółkach handlowych;
5) posiadać nieposzlakowaną opinię;
6) posiadać doświadczenie i kompetencje określone w rozporządzeniu nr 648/2012 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 w sprawie transakcji na instrumentach pochodnych
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i
repozytoriów transakcji (EMIR), pozwalające na zapewnienie prawidłowego i ostrożnego
zarządzania centralnym kontrahentem (CCP);
7) posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o rynku kapitałowym;
8) posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym
uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.

III. Kandydatem na członka Zarządu KDPW_CCP S.A. 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;
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. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać, zgodnie ze wzorami załączonymi do niniejszego
ogłoszenia, przedstawione w formie pisemnej:
1) zgodę na kandydowanie na członka Zarządu KDPW_CCP S.A.,
2) oświadczenie kandydata o spełnianiu przez niego warunków określonych w pkt II oraz o
niespełnianiu przesłanek negatywnych określonych w pkt III,
3) życiorys zawodowy kandydata,
4) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków określonych w pkt II ppkt 1-3,
5) oświadczenie kandydata, czy zaistniała którakolwiek z okoliczności wskazanych we wzorze Nr 3 dla
tego oświadczenia załączonym do niniejszej informacji,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawioną nie wcześniej niż na
2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń,
7) pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z postępowaniem,
8) wskazanie danych kontaktowych kandydata: numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej (email).
Zgłoszenia powinny być składane przez kandydatów do Spółki (w Kancelarii Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A./KDPW_CCP S.A. w Warszawie przy ul. Książęcej 4, poziom +1) w
zamkniętych kopertach do Przewodniczącego Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A., z dopiskiem:
„Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu KDPW_CCP S.A.”) w terminie do 15 lutego 2019 r.
do godz. 16:00. Za datę i godzinę złożenia uważa się datę i godzinę faktycznego złożenia aplikacji w
Kancelarii Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A./KDPW_CCP S.A.
V. Jeżeli dokumenty nie zostały złożone przez kandydata w oryginale lub urzędowo poświadczone,
Rada Nadzorcza może zażądać przedstawienia przez kandydata w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
oryginałów lub urzędowych odpisów tych dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego
postępowania.
VI. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszej uchwale lub
złożone po upływie terminu określonego w pkt IV nie są rozpatrywane.
VII. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone do dnia 1 marca 2019 r., po czym kandydaci zakwalifikowani do
etapu rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni na podany w zgłoszeniu adres poczty
elektronicznej o warunkach dalszego udziału w postępowaniu.
VIII. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie
na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
IX. Kandydaci mogą uzyskać informacje o
http://www.kdpw_ccp.pl.

KDPW_CCP

S.A. na witrynie internetowej

X. Po zakończeniu postępowania złożone przez kandydatów dokumenty mogą zostać odebrane
osobiście przez zainteresowanych w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia postępowania.
Dokumenty nie odebrane zostaną zniszczone po upływie powyższego terminu.

XI. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie bez
wyłaniania kandydata.
XII. Klauzula informacyjna przeznaczona dla osób, które zgłosiły swoją kandydaturę w postępowaniu
kwalifikacyjnym:

Poniższe informacje podawane są na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej „RODO”).
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KDPW_CCP S.A., z siedzibą w 00-498
Warszawa, ul. Książęca 4, lok. 6089A. W ramach współpracy w Grupie Kapitałowej KDPW zawarta
została umowa powierzenia, na podstawie której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4 przetwarza Pani/Pana dane osobowe w imieniu
KDPW_CCP, działając w charakterze podmiotu przetwarzającego.
2. KDPW_CCP S.A. nie wyznaczył inspektora ochrony danych w rozumieniu art. 37-39 RODO,
natomiast powołał Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych odpowiadającego za koordynację
kwestii związanych z ochroną danych osobowych w KDPW_CCP S.A.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego, którego celem jest wyłonienie kandydatów na członka Zarządu KDPW_CCP S.A.
(dalej: „postępowanie kwalifikacyjne”), w oparciu o Pana/Pani zgodę na przetwarzanie danych, tj.
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”).
Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
obejmuje w szczególności zbieranie, utrwalanie i przechowywanie danych zawartych w
zgłoszeniach kandydatów, ich przeglądanie, organizowanie i wykorzystywanie w postępowaniu, w
szczególności w celu sprawdzenia zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych,
kwalifikacji do etapu rozmów kwalifikacyjnych, odbycia rozmów kwalifikacyjnych, tworzenia
rankingu/rankingów kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata do pełnienia funkcji w
Zarządzie, kontaktowania się z kandydatami oraz poinformowania o wynikach postępowania
akcjonariusza KDPW_CCP S.A., a także usuwanie i niszczenie danych po zakończeniu postępowania
kwalifikacyjnego.
Ww. czynności przetwarzania danych będą wykonywać członkowie Rady Nadzorczej KDPW_CCP
S.A. oraz wyznaczeni pracownicy KDPW_CCP S.A. w zakresie ich obowiązków służbowych.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego poza KDPW_CCP S.A. może być akcjonariusz KDPW_CCP S.A., tj. Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego oraz przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu postepowania kwalifikacyjnego.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez KDPW
danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
8. W kontekście celu, jakim jest przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, przekazanie przez
Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia Pana/Pani kandydatury
oraz do rozpatrzenia tego zgłoszenia w postępowaniu kwalifikacyjnym. Nieprzekazanie przez
Pana/Panią tych danych osobowych uniemożliwiłoby wzięcie przez Pana/Panią udziału w
postepowaniu kwalifikacyjnym.
Niewyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego uniemożliwiłoby rozpatrzenie Pana/Pani zgłoszenia w
postępowaniu kwalifikacyjnym.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.
10.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
poza KDPW_CCP S.A. mogą zostać przekazane do akcjonariuszy Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A., tj. Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego, Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
XIII. Wzory oświadczeń i zgód stanowiące integralną część niniejszego ogłoszenia, które składają
kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym na członka Zarządu KDPW_CCP S.A.

Wzór Nr 1
Warszawa, dnia

r.

………………………….
Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A.

W związku z rozpoczętym postępowaniem kwalifikacyjnym w celu wyłonienia najlepszego kandydata
na członka Zarządu KDPW_CCP S.A. niniejszym:
1) wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Zarządu KDPW_CCP S.A.,
2) przekazuję moje dane kontaktowe:
Email______________________________
Nr telefonu_________________________,
3) przekazuję w załączeniu oświadczenia i inne dokumenty zgodnie z wymogami określonymi w
otrzymanej przeze mnie informacji o rozpoczętym postępowaniu kwalifikacyjnym w celu wyłonienia
najlepszego kandydata na członka Zarządu KDPW_CCP S.A.,
4)
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
zawartych
w zgłoszeniu mojej kandydatury na członka Zarządu KDPW_CCP S.A. w celu przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia najlepszego kandydata na członka Zarządu
KDPW_CCP S.A. (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym od dnia 25 maja
2018 r. – 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).
Przyjmuję do wiadomości informacje przekazane mnie przez KDPW_CCP S.A. na podstawie art. 13 ust.
1 i ust. 2 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.

________________

Wzór Nr 2
Warszawa, dnia

r.

………………………….
Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A.

OŚWIADCZENIE

W związku z rozpoczętym postępowaniem kwalifikacyjnym w celu wyłonienia najlepszego kandydata
na członka Zarządu KDPW_CCP S.A. niniejszym oświadczam, że:
1) posiadam wykształcenie wyższe;
2) posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
3) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
4) korzystam z pełni praw publicznych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
oraz nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu
zarządzającego w spółkach handlowych;
5) posiadam doświadczenie i kompetencje określone w rozporządzeniu nr 648/2012 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 w sprawie transakcji na instrumentach pochodnych
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i
repozytoriów transakcji (EMIR), pozwalające na zapewnienie prawidłowego i ostrożnego
zarządzania centralnym kontrahentem (CCP);
6) posiadam wiedzę o zakresie działalności centralnego kontrpartnera (CCP) oraz o rynku
kapitałowym;
7) posiadam znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym
uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.
8) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze
poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego
na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na rzecz takiego biura poselskiego,
senatorskiego, poselsko-senatorskiego lub biura posła do Parlamentu Europejskiego na
podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
9) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz
oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
10) nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę
pracy na rzecz partii politycznej na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym
charakterze;
11) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
związkowej spółki z grupy kapitałowej;
12) nie prowadzę aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec
działalności KDPW_CCP S.A.
________________

Wzór Nr 3
Warszawa, dnia

r.

………………………….

Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A.

OŚWIADCZENIE

W związku z rozpoczętym postępowaniem kwalifikacyjnym w celu wyłonienia najlepszego kandydata
na członka Zarządu KDPW_CCP S.A. niniejszym oświadczam, że:
1) organ regulacyjny, organ rządowy, agencja rządowa, organ sądowy ani organizacja
zawodowa nie wydały w odniesieniu do mnie niekorzystnej decyzji w jakimkolwiek
postępowaniu o charakterze dyscyplinarnym, jak również w mojej sprawie nie toczy się
jakiekolwiek tego rodzaju postępowanie;
2) nie wydano w odniesieniu do mnie niekorzystnej decyzji sądowej w postępowaniu
cywilnym w związku ze świadczeniem usług finansowych lub usług w zakresie danych
bądź też w związku z popełnieniem oszustwa lub sprzeniewierzeniem podczas zarządzania
przedsiębiorstwem;
3) nie byłem członkiem organu zarządzającego lub kadry kierowniczej wyższego szczebla
w przedsiębiorstwie, którego rejestracja lub zezwolenie zostały cofnięte przez organ
regulacyjny, w tym w przedsiębiorstwie, z którym byłem powiązany przez co najmniej
jeden rok przed datą cofnięcia rejestracji lub zezwolenia;
4) nie odmówiono mi prawa do prowadzenia jakiegokolwiek rodzaju działalności
wymagającej rejestracji lub uzyskania zezwolenia organu regulacyjnego;
5) nie byłem członkiem organu zarządzającego lub kadry kierowniczej wyższego szczebla
w przedsiębiorstwie, w przypadku którego wszczęto postępowanie upadłościowe, przez co
najmniej jeden rok przed wszczęciem tego postępowania;
6) nie byłem członkiem organu zarządzającego lub kadry kierowniczej wyższego szczebla
w przedsiębiorstwie, na które organ regulacyjny nałożył sankcję, w szczególności
w przedsiębiorstwie, z którym byłem powiązany przez co najmniej jeden rok przed
nałożeniem takiej sankcji;
7) organ rządowy, organ regulacyjny organ sądowy ani organizacja zawodowa nie nałożyły na
mnie grzywny, nie zastosowały wobec mnie zawieszenia lub zwolnienia ze stanowiska
ani nie nałożyły na mnie jakiejkolwiek innej sankcji w związku ze świadczeniem usług
finansowych lub usług w zakresie danych;
8) nie zostałem zwolniony ze stanowiska dyrektora lub z jakiegokolwiek innego stanowiska
związanego z funkcją kierowniczą ani nie zostałem zwolniony z pracy lub innego
stanowiska w przedsiębiorstwie z powodu popełnienia wykroczenia lub zaniedbania
obowiązków;
9) nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie karne lub postępowanie w sprawie o
przestępstwo skarbowe;
11) nie zostałem skazany za przestępstwo związane ze świadczeniem usług finansowych lub
dotyczące danych, bądź też związane z popełnieniem oszustwa lub sprzeniewierzenia;
12) nie
została
wydana
wobec
mnie
niekorzystna
decyzja
sądowa
w postępowaniu cywilnym, z którego wynika, że będąc członkiem organu osoby prawnej,
lub działając jako jej reprezentant (pełnomocnik), wyrządziłem jej swoim działaniem bądź
zaniechaniem szkodę;
13) nie została wydana wobec mnie niekorzystna decyzja sądowa w sprawach o których mowa
w działach IX i X ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
14) nie został wobec mnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka
rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością lub w spółdzielni;
15) nie zostałem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych;
16) posiadam nieposzlakowaną opinię.

______________

