
Burmistrz Krapkowic 

                        ogłasza konkurs na stanowisko 

  Prezesa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. Krapkowicach. 

      I 

     Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne:

1. wykształcenie wyższe zakończone tytułem magistra lub tytułem 
zawodowym inżyniera.  

2. co najmniej 5 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, 
3. korzystanie z pełni praw publicznych, 
4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
5. nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub 

zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach 
handlowych, 

6. niekaralność, 
7. mile widziana znajomość języka obcego, 

II 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. list motywacyjny, 
2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, wzór kwestionariusza znajduje 

się w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej Urzędu, 
3. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, 

zaświadczenia o nie zakończonych okresach zatrudnienia lub inne 
dokumenty potwierdzające co najmniej 5 – letni staż pracy na 
stanowisku kierowniczym – w przypadku złożenia odpisów 
dokumentów kandydat powinien posiadać podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej oryginały, 

4. oświadczenie o co najmniej 5 – letnim stażu pracy na stanowisku 
kierowniczym, 

5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
7. oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom 

zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, 
8. oświadczenie o niekaralności i o nie toczeniu się przeciwko 

kandydatowi postępowania z powództwa cywilnego lub karnego, 

9. . oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
kandydata dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego 
zgodnie z ustawą z dnia 9.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 
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10. aktualne ( do 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia) 
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak 
przeciwwskazań do pracy na stanowisku prezesa zarządu, 

11. opracowaną na piśmie koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki. 

Każde z oświadczeń wymienionych w punktach 4 – 9 powyżej powinno 
zostać odrębnie sporządzone i podpisane przez kandydata. 

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów  określonych w 
ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane. 

      III 

Zgłoszenia należy składać osobiście, w zamkniętych nie 
podpisanych kopertach w sekretariacie UMiG Krapkowice,            
ul. 3-Maja 17 pokój 28 w godzinach 7:00 – 15:00  - w terminie do 
dnia 17.03.2009 r. (włącznie)  – z dopiskiem „Postępowanie 
kwalifikacyjne na stanowisko prezesa  WiK Krapkowice – nie 
otwierać”.  Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 18.03.2009r.      
Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane począwszy od dnia 
31.03.2009r. w siedzibie Urzędu. Kandydaci dopuszczeni do rozmowy 
kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o dokładnym terminie i miejscu 
rozmowy kwalifikacyjnej w pisemnym zaproszeniu przesłanym listem 
poleconym. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną       
w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału         
w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. 

      IV 

W toku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja  będzie oceniać w 
szczególności:

1. wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym 
działa Spółka, 

2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki, 
3. znajomość zagadnień z zarządzaniem i kierowaniem zespołami 

pracowników, 
4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem spółek z o.o. 
5. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu 

Państwa, 
6. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez 

osoby pełniące funkcje publiczne, 
7. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu  

w Spółce, 
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8. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli 
finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej. 

W toku konkursu komisja może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w 
trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień. 

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja powiadomi 
kandydatów uczestniczących w postępowania kwalifikacyjnym o jego 
wyniku listami poleconymi. 

Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone bez wyłaniania 
kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu 
zastosowanie mieć będą przepisy określające funkcjonowanie spółek 
prawa handlowego. Dokumenty dotyczące Spółki (Akt powołania spółki ze 
zmianami, Regulamin pracy zarządu spółki, wypis z KRS, informacje 
ekonomiczno- finansowe za 2007r). kandydat może uzyskać do wglądu w 
sekretariacie  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krapkowicach, w 
godz. 7:00-14:00 od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 27.03.2009 r. 
oraz na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl. 

 

       BURMISTRZ  KRAPKOWIC 

            mgr Piotr  Solloch 
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