
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w

Gostyniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, realizując uchwałę nr 14/10/2019  z dnia 21 października 2019
r.,  ogłasza  o  wszczęciu  postępowania  kwalifikacyjnego  na  stanowisko  Prezesa
Zarządu  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Gostyniu  Spółki  z  ograniczoną
odpowiedzialnością. 

1. Informacje ogólne.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Gostyniu  Spółka  z  ograniczona
odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń, jest spółką, w
której całość udziałów posiada Gmina Gostyń. 

Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016
r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Przewidywaną formą umowy z Prezesem Zarządu jest: umowa o świadczenie usług
w zakresie zarządzania na czas pełnienia tej funkcji.

2. Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić kandydat, który spełnia
łącznie następujące wymogi formalne:

1) posiada obywatelstwo polskie, 
2) posiada wykształcenie wyższe,
3) posiada  co  najmniej  5-letnim  okresem  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,

4) legitymuje się, co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach
kierowniczych  lub  samodzielnych  albo  wynikającym  z  prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek,

5) nie  podlega  ograniczeniom  lub  zakazom  zajmowania  stanowiska
członka organu zarządzającego w spółkach handlowych lub ustawowym
bądź umownym zakazom konkurencji,

6) posiada znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa
handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego w spółek handlowych
z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

7) posiada pełną zdolność do czynności  prawnych oraz korzysta z pełni
praw publicznych,

8) posiada odpowiednie  predyspozycje,  wiedzę,  kwalifikacje,  w zakresie
niezbędnym do zajmowania funkcji członka zarządu spółki.

3. Kandydatem  na  stanowisko  Prezesa  Zarządu  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
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  reprezentującej  partię
polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę
lub świadczy prace 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.

4. Kandydat  na  Prezesa  Zarządu,  poza  wymogami  określonymi  w  pkt  2  i  3
niniejszego  ogłoszenia,  powinien  mieć  wiedzę  w  zakresie  zagadnień
ekonomiczno-prawnych  i  administracyjnych,  w  tym  ustawy  o  zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz  w zakresie
związanym z pełnioną funkcją, przepisów ustawy Prawo Wodne. 

5. Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

a) CV  (  zawierające  m.  innymi  numer  telefonu  kontaktowego  oraz
adres poczty elektronicznej e-mail) własnoręcznie podpisane,

b) kwestionariusz osobowy (według wzoru stanowiącego załącznik nr
1)

c) list motywacyjny, 
d) oświadczenia:

1) o  wyrażeniu  zgody  na  pełnienie  funkcji  Prezesa  Zarządu
Spółki

2) o  nie  podleganiu  wynikającym  z  przepisów  prawa
ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka
organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,

3) o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz,
5) że nie toczą się przeciwko kandydatowi żadne postępowania

karne a także,
6) że  stan  zdrowia  kandydata  pozwala  na  zajmowanie

stanowiska Prezesa Zarządu,
7) o  dopełnieniu  lub  nie  podleganiu  obowiązkowi,  o  którym

mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października
2006r.  o  ujawnianiu  informacji  o  dokumentach  organów
bezpieczeństwa  państwa  z  lat  1944-1990  oraz  treści  tych
dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.),

8) o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. Z 2018. poz. 1000 z p.zm. ) oraz zgodnie z
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  (RODO)”  w  celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,

9) o  zapoznaniu  się  z  Regulaminem  postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu,

10) o  zachowaniu  w  tajemnicy  uzyskanych  informacji
dotyczących Spółki,

11) że nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie
jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-
senatorskim  lub  biurze  posła  Parlamentu  Europejskiego  na
podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie
umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

12) że  nie  wchodzi  w  skład  organu  partii  politycznej
reprezentującej  partię  polityczną  na  zewnątrz  oraz
uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

13) że  nie  jest  zatrudniony  przez  partię  polityczną  na
podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie
umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

14) że  nie  pełni  funkcji  z  wyboru  w  zakładowej  organizacji
związkowej, 

15) że  jego  aktywność  społeczna  lub  zarobkowa  nie  rodzi
konfliktu  interesów  wobec  działalności  spółki,  (  wg  wzoru
stanowiącego - załącznik nr 2,)

16) w  przypadku  kandydatów  zasiadających  z  Zarządzie  lub
Radzie  Nadzorczej  spółek  prawa  handlowego  potwierdzenie
uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty, (wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3.)

6. Każde  ze  składanych  pisemnie  oświadczeń  musi  być  podpisane  przez
kandydata. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2, 3 i 4 mogą
być również poświadczone przez kandydata jednakże w takim przypadku w
trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia
Komisji  kwalifikacyjnej  oryginałów  lub  urzędowo  poświadczonych  odpisów
dokumentów,  pod  rygorem  wykluczenia  z  dalszego  toku  postępowania
konkursowego.

7. Niezgłoszenie  się  kandydata  na  rozmowę  kwalifikacyjną  we  wskazanym
termie  uznane będzie  za  rezygnację  kandydata  z  udziału  w postępowaniu
kwalifikacyjnym.

8. Kandydat ma możliwość uzyskiwać informacje o Spółce osobiście, w siedzibie
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gostyń sp. z o.o. z Gostyniu przy ul. Nad
Kanią 77, 63-800 Gostyń i zapoznawać się z materiałami, które obejmują:

1. umowę Spółki,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018r.,
3. sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Spółki za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018r.,



4. sprawozdanie F01 za II kwartał,

9. Regulamin  postępowania  kwalifikacyjnego  na  stanowisko  Prezesa  Zarządu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o.  udostępniony jest na
stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Gostyniu
http.//www.biuletyn.gostyn.pl,  w  siedzibie  Spółki  i  na  stronie  internetowej
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o. o.  www.zwikgost.cc.pl  .  

10.Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa wyżej
zostanie zamieszczona także w prasie lokalnej.   

11.Oferty w sprawie postępowania kwalifikacyjnego można składać w siedzibie
Spółki  na  adres:  ul.  Nad Kanią  77,  63-800 Gostyń,  lub drogą  pocztową w
zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o. o.  –
nie otwierać”. 

12.Zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego należy składać w terminie do
dnia 21 listopada 2019r. do godz. 13:00. O złożeniu zgłoszenia decyduje data
wpływu zgłoszenie do siedziby Spółki, ul. Nad Kanią 77,63-800 Gostyń.

13.Dokumenty  dostarczone  lub  nadesłane  po  wskazanym  wyżej  terminie  nie
będą rozpatrywane.

14.Koszty  uzyskania  dokumentów  jak  i  uczestnictwa  w  konkursie  ponosi
kandydat.

15.Komisja postępowania kwalifikacyjnego po upływie zakreślonego terminu do
składania ofert, przestąpi  niezwłocznie  do  ich  weryfikacji  pod  kontem
spełnienia określonych wymogów formalnych.  

16.Kandydaci  spełniający  wymogi  formalne  ogłoszenia  o  postępowaniu
kwalifikacyjnym zostaną poinformowani  o  zakwalifikowaniu  do  dalszego
etapu postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie  lub  za  pomocą  poczty
elektronicznej.

17.Komisja kwalifikacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną,
w siedzibie Spółki. 

18.Komisja  kwalifikacyjna  może  w  każdym  czasie,  na  każdym  etapie
postępowania i bez podania przyczyny  zakończyć  postępowanie
kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

19.Wynik  postępowania  kwalifikacyjnego  nie  stanowi  podstaw  do  roszczeń
kandydata do powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia
z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności
przed powołaniem oraz  zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie
zarządzania wymagane, będzie dopełnienie wszelkich formalności, o których

http://www.zwikgost.cc.pl/


mowa wyżej związanych z powołaniem i zawarciem przedmiotowej umowy o
świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Załączniki: 

1. Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o wszczęciu postępowaniu kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu – kwestionariusz osobowy kandydata na
Prezesa Zarządu ZWiK w Gostyniu sp. z o.o.   

2. Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu ZWiK w Gostyniu sp. z o.o. – oświadczanie
o korzystaniu z pełni praw publicznych i inne.

3. Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu ZWiK w Gostyniu – oświadczenie w sprawie
uzyskania absolutorium.

4. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej ZWiK w Gostyniu sp. z o.o. -
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.
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