
 

 

O G Ł O S Z E N I E 
O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA CZŁONKA ZARZĄDU 

spółki Dom Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie 
 
Rada Nadzorcza spółki Dom Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) 
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Spółki (Postępowanie): 
 

§ 1 

1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia następujące warunki: 
1) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego 

za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów 
odrębnych, 

2) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu 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) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach 
kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek, 

4) posiadanie kompetencji do prowadzenia spraw Spółki wynikających z wiedzy 
(posiadanej z racji wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów 
zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej), 
doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub 
zajmowania określonych stanowisk), a także umiejętności niezbędnych do 
wykonywania powierzonej funkcji oraz udzielenia rękojmi należytego 
wykonywania powierzonych obowiązków, 

5) posiadanie wiedzy, kompetencji i doświadczenia, niezbędnych do zarządzania 
domem maklerskim – z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej 
działalności, 

6) spełnianie innych niż wymienione w pkt 1-3 wymogów określonych w przepisach 
odrębnych, w szczególności dotyczących prowadzenia działalności maklerskiej 
i nienaruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu 
zarządzającego w spółkach handlowych. 

2. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która: 
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, lub 

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną 
na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, lub 

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub 
świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym 
charakterze, lub 

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej 
organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska 
S.A., lub 

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



§ 2 
Kandydat na Członka Zarządu Spółki: 

1) musi mieć świadomość, iż pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki powinno stanowić 
główny obszar aktywności zawodowej Członka Zarządu Spółki, a dodatkowa 
działalność zawodowa poza Spółką nie może prowadzić do takiego 
zaangażowania czasu i nakładów pracy, by negatywnie wpływały na właściwe 
wykonywanie pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki, 

2) nie może być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony 
na wykonywanie funkcji w innych podmiotach mógłby uniemożliwiać rzetelne 
wykonywanie obowiązków Członka Zarządu Spółki, 

3) zobowiąże się powstrzymywać się od podejmowania aktywności zawodowej 
lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów 
lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka Zarządu Spółki. 

 
§ 3 

1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która posiada wykształcenie oraz 
kompetencje, w zakresie co najmniej jednej z dziedzin wskazanych poniżej: 

1) rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, 
2) prawo i ekonomia rynku kapitałowego, 
3) planowanie strategiczne i operacyjne, 
4) zarządzanie ryzykiem, 
5) technologia i bezpieczeństwo informacyjne. 

2. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która została uznana prawomocnym 
wyrokiem sądu za winnego popełnienia przestępstw wskazanych w art. 82 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi lub została 
ukarana w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie 
przepisów wskazanych w przywołanym przepisie. 

 
§ 4 

Osoby zainteresowane udziałem w Postępowaniu proszone są o przesłanie 
następujących dokumentów: 

1) list motywacyjny, 
2) Curriculum Vitae, 
3) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 1-3 niniejszego 

ogłoszenia, 
4) oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Po zakończeniu Postępowania dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu 
zostaną zniszczone. 
 

§ 5 

Zgłoszenia kandydatów na Członka Zarządu Spółki (z dopiskiem na kopercie 
„Postępowanie na Członka Zarządu”), zaadresowane na Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Spółki, należy składać osobiście w Biurze Zarządu Spółki: 

Dom Maklerski BOŚ S.A. 
ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
 

§ 6 

Termin składania ofert mija dnia 28 lutego 2020 roku o godzinie 1400. 



§ 7 

Warunkiem powołania wybranego kandydata na Członka Zarządu Spółki będzie 
przedstawienie dokumentów niezbędnych do weryfikacji ich kwalifikacji. 

 


