
Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Rady Nadzorczej w PKS Hrubieszów sp. z o.o. w 

upadłości z siedzibą w Hrubieszowie. 

 

Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-120 przy ul. Nadstawnej 4, której akta 

rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306605, NIP: 7120150705,  

o kapitale zakładowym 18 200 000,00 zł wpłaconym w całości, 

 

- ogłasza nabór kandydata na członka Rady Nadzorczej w PKS Hrubieszów sp. z o.o. w upadłości  

z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Nowa 14, 22 – 500 Hrubieszów, nr KRS: 0000411915, w której Lubelskie 

Dworce S.A. (będąca jednoosobową spółką Województwa Lubelskiego) posiada 100 % udziałów. 

 

I. Wymagania niezbędne - Kandydat na członka Rady Nadzorczej winien spełniać wymagania 

określone w: 

1.   Art. 10b Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 712 z późn. zm.) w związku z art. 19 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1302 z późn. zm.).  

2. Art. 27b ust. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. Samorząd województwa (tj. Dz. U. z 2019 

r. poz. 512 z późn. zm.). 

3. Odpowiednich przepisach Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.)., w szczególności art. 18 § 1 i 2. 

 

II.    Kandydat na stanowisko członka Rady Nadzorczej PKS Hrubieszów sp. z o. o. w upadłości winien 

przedłożyć: 

1. Zgłoszenie kandydatury wraz ze stosownymi oświadczeniami o spełnieniu wymogów do 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i wskazaniem dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym. Prosimy nie przesyłać dokumentów (oryginałów, ani 

kopii), Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazane w zgłoszeniu kandydat jest 

zobowiązany okazać w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.  

2. Oświadczenie dla kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej według wzoru do 

pobrania na stronie: www.lubelskiedworce.pl w zakładce BiP /Ogłoszenia 

3. Ankietę dla kandydatów na członka Rady Nadzorczej według wzoru do pobrania na stronie: 

www.lubelskiedworce.pl w zakładce BiP/Ogłoszenia 

 

III.  Osoby zainteresowane kandydowaniem na członka Rady Nadzorczej PKS Hrubieszów sp. z o.o. w 

upadłości, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia jako wymagania niezbędne, 

proszone są o składanie wymaganych dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem 

„NABÓR NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PKS HRUBIESZÓW sp. z o.o. w upadłości” na adres: 

Lubelskie Dworce S. A. ul Nadstawna 4; 20-120 Lublin w terminie do dnia 15 lutego  2020 r. do 

godz. 15.00. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty. 

http://www.lubelskiedworce.pl/
http://www.lubelskiedworce.pl/
http://www.lubelskiedworce.pl/


Zgłoszenia przesyłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki w terminie określonym 

wyżej (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia).  

IV.  Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po 

terminie, o którym mowa w pkt III nie będą rozpatrywane. 

V.   Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani na członka Rady 

Nadzorczej PKS Hrubieszów sp. z o.o. w upadłości nie przysługuje możliwość odwołania się. 

 

VI.  Lubelskie Dworce S.A. informuje, iż postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 r., Sąd Rejonowy 

Lublin – Zachód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla Spraw 

Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt: IX GU 112/18) ogłosił upadłość PKS 

Hrubieszów sp. z o.o. w upadłości. Ze względu na powyższą okoliczność tj. stan upadłości 

wysokość wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej zostanie określona przez Sędziego 

Komisarza. 

 

VII. Otwarcie zgłoszeń i ich weryfikacja pod względem spełnienia wymogów formalnych nastąpi w 

dniu 17 lutego 2020 roku. 

VIII. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni kandydaci zostaną poinformowani za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu lub telefonicznie 

przy wykorzystaniu numeru telefonu podanego w zgłoszeniu. Dopuszczenie do rozmowy 

kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do dalszego przeprowadzenia 

postępowania kwalifikacyjnego. Każdy kandydat ma prawo, poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia, wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. 

IX. Lubelskie Dworce S.A zastrzega sobie prawo zakończenia postepowania kwalifikacyjnego bez 

wyłonienia kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyn. Informacja o zakończeniu 

postępowania kwalifikacyjnego zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną na 

wskazany przez kandydata w zgłoszeniu adres e-mail. 

 

 

Załączniki: 

1. Klauzula informacyjna dla osób kandydujących do zasiadania w Radzie Nadzorczej PKS 

Hrubieszów sp. z o.o. w upadłości oraz powołanych do pełnienia tej funkcji. 

2. Wzór oświadczenia dla kandydata do Rady Nadzorczej PKS Hrubieszów sp. z o.o. w upadłości. 

3. Ankieta dla kandydatów na członka Rady Nadzorczej PKS Hrubieszów sp. z o.o. w upadłości. 

4. Zgoda na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej PKS Hrubieszów sp. z o.o. w upadłości. 

 

 

 

 


