
R A D A   N A D Z O R C Z A 

Przedsiębiorstwa   Komunalnego   „NAŁĘCZ” Sp. z  o. o. 

w  Niedrzwicy  Dużej,  ul. Kościelna 3 

 

 działając  na  podstawie  § 21  pkt 3 Umowy  Spółki  
 
                            ogłasza  postępowanie  kwalifikacyjne  na  stanowisko                

                                                      Prezesa   Zarządu                                  

I. Kandydaci  powinni  spełniać  następujące  warunki:            

 

 ukończone  studia wyższe techniczne lub ukończone studia wyższe i doświadczenie 

zawodowe w dziedzinach związanych z przedmiotem działalności Spółki , 

 minimum 7 – letni staż pracy, w  tym doświadczenie na stanowisku kierowniczym,     

 korzystać  w pełni z praw publicznych, 

 posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,     

 nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania 

stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.            

 

II. Zgłoszenie  kandydata  powinno  zawierać:     

 

1. CV oraz list motywacyjny,              

2. oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych technicznych lub o ukończeniu studiów 

wyższych i o doświadczeniu zawodowym w dziedzinach związanych z przedmiotem 

działalności Spółki ,  

3. oświadczenie o minimum 7 – letnim stażu pracy i posiadaniu doświadczenia na stanowisku 

kierowniczym,     

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,   

5. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,         

6. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom                       

lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego,      

7. oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie  kandydata, że nie toczy się przeciwko 

niemu postępowanie karne,     

8. oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku 

członka zarządu,    

9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania 

kwalifikacyjnego.                               

 

III. Wraz ze zgłoszeniem kandydat winien złożyć oryginały lub odpisy dokumentów 

potwierdzających posiadane kwalifikacje. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez 

kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do 

przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, 

pod rygorem wykluczenia z postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci mogą także składać inne 

dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.      

IV. 1. Rada Nadzorcza informuje, że kandydaci urodzeni przed dniem 01.08.1972 r. powinni 

złożyć (do właściwego wojewody), informację o aktualnym (art. 7 ust. 2) lub uprzednim (art. 7 

ust. 3a) złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 



2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 

1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013r. poz. 1388). (Prosimy o dokładne i 

zrozumiałe zapoznanie się z treścią ustawy w szczególności z art. 7 ustawy). 

2. Rada Nadzorcza, przed podjęciem uchwały w sprawie powołania na stanowisko Prezesa 

Zarządu sprawdza, czy wybrany kandydat złożył oświadczenie lustracyjne. 

 

V. Zasady  postępowania  kwalifikacyjnego.           

 

1. Zgłoszenie kandydata powinno być złożone osobiście lub przesłane listem poleconym w  

terminie  do  dnia  30 kwietnia 2014 r. do godz. 11.00 (decyduje dzień i godzina 

doręczenia do Spółki), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne 

na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o. o. w Niedrzwicy 

Dużej”, na adres Spółki: ul. Kościelna 3, 22 – 240 Niedrzwica Duża. Zgłoszenia składane 

osobiście będą przyjmowane w siedzibie Spółki w godzinach: od 8:00 do 15:00 (30 kwietnia 

do godz. 11.00).   

2. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 30 kwietnia 2014 r. w siedzibie Spółki.     

3. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki.  

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.   

4. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu  

i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.  

5. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:             

-   wiedza w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze w którym działa Spółka,       

- znajomość  zagadnień  związanych  z  zarządzaniem  i  kierowaniem  zespołami    

pracowników,             

- znajomość  zasad  funkcjonowania  spółek  prawa  handlowego  ze  szczególnym 

uwzględnieniem spółek tworzonych przez samorządy terytorialne,         

-   znajomość zasad wynagradzania w spółkach tworzonych przez samorządy lokalne,   

-   znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne,      

-   znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,     

-   wiedza z zakresu rachunkowości oraz finansów przedsiębiorstwa,     

-   doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa w zarządzie Spółki.   

 6.   Zgłoszenia   kandydatów  nie spełniające  wymogów  określonych  w  ogłoszeniu o 

postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym do ich przyjmowania,  

nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu. 

 7.   Z podstawowymi informacjami o Spółce można się zapoznać w siedzibie Spółki od dnia 

ukazania się ogłoszenia do dnia 25 kwietnia 2014 r. w godzinach od 8:00 do 15:00, pod 

warunkiem złożenia oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy pozyskanych informacji.           

 8.    Przed objęciem funkcji członka Zarządu, kandydat wybrany przez Radę będzie zobowiązany 

do potwierdzenia oświadczeń złożonych w postępowaniu oryginalnymi dokumentami:  

- aktualnym zaświadczeniem o stanie zdrowia kandydata, stwierdzającym zdolność do pracy 

na stanowiskach kierowniczych 

 - aktualnym zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego 

 9. Rada Nadzorcza może w każdym, czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie 

kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.                           

 10.   O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.  

 

Kandydaci powinni podać informację o sposobie kontaktowania się oraz numer telefonu.         


