
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GOLINIE 

SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GOLINIE 

 
 

1. Rada Nadzorcza Spółki: 
„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 62-590 Golina, ul. Parkowa 6” ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa 
Zarządu „Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Golinie. 

 
2. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien spełnid następujące  kryteria ( wymogi muszą 

byd spełnione łącznie): 
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granica uznane  

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 
b) posiada 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, 

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 
samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 

d) posiadad pełną zdolnośd do czynności prawnych, 
e) korzystad z pełni praw publicznych, 
f) nie podlegad określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania 

stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub w Spółce Komunalnej Gminy 
Golina, 

g) nie byd skazanym prawomocnym wyrokiem lub osobą w stosunku do której toczy się 
postępowanie karne, karno- skarbowe lub dyscyplinarne. 

 
3. Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierad następujące dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu: 
a) CV kandydata, (+ załącznik nr 2 regulaminu – kwestionariusz osobowy), 
b) list motywacyjny zawierający sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania Spółką na okres 3 

lat. Opracowanie powinno obejmowad nie więcej niż 5 stron i uwzględniad zamierzony status 
Spółki, 

c) kopia dyplomu ukooczenia studiów wyższych, 
d) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w 

tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, 
e) inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności, 
f) f) wyrażenie zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki z określeniem oczekiwao 

wobec Spółki z tego tytułu (załącznik nr 4 do regulaminu),  
g) oświadczenia (załącznik nr 3 regulaminu):  

- o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom 
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych lub spółce komunalnej 
Gminy Golina, 

- o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością, 
- że nie toczą się żadne postępowania karne ani karno-skarbowe, 
- o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu, 



- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu, 

- o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych o Spółce w toku postepowania 
konkursowego 

h) w przypadku kandydatów zasiadających w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa 
handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty – 
zainteresowany winien złożyd oświadczenie o uzyskaniu absolutorium z wykonania w/w 
obowiązków. 

 
4. Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata o zgodności z oryginałem 

kserokopiach za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeo i zgody na pełnienie funkcji. Do 
zgłoszenia można dołączyd wykaz ukooczonych szkoleo i kursów.  
Wymagane oświadczenia mogą byd złożone z wykorzystanie wzorów określonych w załącznikach 
do regulaminy niniejszego konkursu.  

 
5. W przypadku przedstawienia dokumentów lub ich kopii w języku innym niż polski, należy 

również dołączyd kopie tłumaczenia przedłożonych dokumentów lub ich kopii na język polski, 
dokonane  przez tłumacza przysięgłego. 

   
6. Kandydat może do dnia upływu terminu do składania zgłoszeo, w siedzibie Zarządu Spółki  

62-590 Golina ul. Parkowa 6 i stronie internetowej uzyskad informacje o Spółce: 
- umowę Spółki, 
- aktualny wypis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki, 
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, 
- sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2018. 

 
7. Oferty konkursowe można składad osobiście w sekretariacie Zarządu Spółki lub drogą pocztową 

za potwierdzeniem odbioru, na adres: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 62-590 Golina, ul. Parkowa 6 – w 
zamkniętych kopertach z dopiskiem: 
„Rada Nadzorcza ZGKiM  Sp. z o.o. w Golinie – Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu  
– Do wiadomości Komisji - Nie otwierać”. 

 
8. Zgłoszenia do konkursu należy składad w terminie do dnia 29.05.2020 r. do godz. 15.00.  

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do sekretariatu Spółki. 
 

9. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie 
podlegają rozpatrzeniu. 

 

10. Otwarcie ofert nastąpi przez Radę Nadzorczą nie później niż w ciągu 7 dni po upływie terminu 
składania zgłoszeo. 

 
11. Kandydaci, których oferty spełniły wymagania określone w regulaminie konkursu zostaną 

powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu 
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
12. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie: 

- wiedza z zakresu działalności spółki, 
- doświadczenie zawodowe w danej branży, 
- znajomośd zagadnieo związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, 
- znajomośd zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 



- doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, 
- zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości, 
- umiejętności sprzedażowe i negocjacji. 

 
13. Rada Nadzorcza zastrzega, ze może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakooczyd 

postępowanie konkursowe, bez wyłonienia Kandydata. 
 
14. Wynik  konkursu nie może stanowid podstawy do roszczenia Kandydata o powołanie na  

stanowisko Prezesa Zarządu  Spółki oraz zawarcia  z nim stosownej umowy o świadczenie usług 
w zakresie  zarządzania. Przed powołaniem oraz zawarciem umowy świadczenie usług w zakresie 
zarządzania Spółką wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności 
związanych z zawarciem kontraktu na świadczenie usług w zakresie  zarządzania. 

 
15. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Zarządu Spółki (sekretariacie) i na stronie 

internetowej Spółki http://zgkim-golina.pl/ oraz na stronie internetowej www.golina.pl  
 

                                                                                                            RADA NADZORCZA  
ZAKŁADU  GOSPODARKI KOMUNALNEJ I  MIESZKANIOWEJ 

       SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GOLINIE 
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