Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa
Produkcyjno - Usługowego „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie
§1
1. Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki, jakie powinien spełniać
kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno–
Usługowego „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie.
2. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.
3. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza.
§2
1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć
konkurs bez wyłonienia kandydata.
2. W takim wypadku Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów o zakończeniu
konkursu.
§3
Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać wymagania
określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu PPU „Wodbar” Sp.
z o.o. stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
1.

2.

§4
Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:
1) nazwę i adres Spółki,
2) wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich udokumentowania,
3) termin i miejsce złożenia ofert do konkursu,
4) przewidywany termin rozpatrzenia wniosków,
5) informację o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno
– finansowymi Spółki.
Ogłoszenie zostaje ono zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki, zwanym dalej BIP;
2) na tablicy ogłoszeń Spółki,
3) w dzienniku o zasięgu regionalnym,
4) na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barcinie.
§5
ogłoszenia
następuje

1. Po
opublikowaniu
przyjmowanie
dokumentów
aplikacyjnych.
2. Wymagania kwalifikacyjne, wymagane dokumenty aplikacyjne oraz termin
i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych zostały określone w ogłoszeniu
o konkursie stanowiącym załącznik Nr 1 do regulaminu.
§6
1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do procedury konkursowej jest spełnienie
wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie.
2. Postępowanie konkursowe przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia się
tylko jednego kandydata.
§7
Procedura przeprowadzenia postępowania konkursowego jest dwuetapowa:
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I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym i
zapoznanie się z koncepcją zarządzania Spółką,
II etap - rozmowa kwalifikacyjna.

§8
1. Po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Rada Nadzorcza
sporządza listę Kandydatów ubiegających się o stanowisko Prezesa Zarządu PPU
Wodbar Sp. z o.o wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
2. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza dokonuje analizy dokumentów
aplikacyjnych pod względem formalnym.
3. Analiza formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych polega na porównaniu
danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w
ogłoszeniu.
4. Formularz oceny formalnej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
5. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów aplikacyjnych, umieszcza się w BIP
wyłącznie listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w
ogłoszeniu o konkursie. Wzór listy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
6. Lista, o której mowa w ust. 5:
1) sporządzona jest w porządku alfabetycznym i zawiera ona imiona i nazwiska
kandydatów oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego,
2) umieszczona zostaje w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
7. Nie umieszczenie na liście jest jednoznaczne z niespełnieniem wymagań
formalnych.
8. Kandydaci nie są informowani indywidualnie o wynikach oceny formalnej.
9. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu, stanowią informację
publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem,
określonymi w ogłoszeniu o konkursie.
10. Oferty złożone po terminie, oferty nie zawierające wszystkich dokumentów
wskazanych w ogłoszeniu oraz oferty z których wynika, że kandydat nie spełnia
wymagań kwalifikacyjnych podlegają odrzuceniu.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§9
W drugim etapie postępowania komisja przeprowadza z kandydatami rozmowy
kwalifikacyjne oraz ocenę wymagań dodatkowych, których celem jest
sprawdzenie predyspozycji, umiejętności i przydatności kandydatów na
stanowisko Prezesa Zarządu PPU Wodbar.
Ocenę wymagań dodatkowych przeprowadzona będzie w drodze weryfikacji
dokumentów dodatkowych, wymienionych w p. 1.2) Ogłoszenia i punktowanych
w zakresie zawartym w Załączniku nr 5 do Regulaminu.
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane
przez członków komisji.
Kolejność rozmów z kandydatami ustala się w porządku alfabetycznym ich
nazwisk.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy członek Komisji może zadać dwa pytania.
Ocena kwalifikacji kandydatów i spełnienia warunków dodatkowych
prowadzona jest metodą punktową w skali od 0 do 5 punktów za każde kryterium
oceny/pytanie.
Dodatkowo każdy członek komisji może zadawać pytania dotyczące koncepcji
zarzadzania Spółą.
Koncepcja oceniania jest metodą punktową w skali od 0 do 10 punktów.
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9. Rada Nadzorcza ocenia odpowiedzi kandydata i koncepcje na formularzu
stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.
§ 10
1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę
Nadzorczą w siedzibie Spółki w terminie do 14 dni od sporządzenia listy
kandydatów spełniających wymagania formalne.
2. Dzień i godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Przewodniczący
Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności inny członek Rady
Nadzorczej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien zostać
powiadomiony, co najmniej 2 dni przed terminem rozmowy telefonicznie lub
drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu kandydata.
3. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym
miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie. W przypadkach
nagłych lub losowych dopuszcza się uzgodnienie z kandydatem innego terminu
lub godziny spotkania.
§ 11
1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej i oraz wymagań dodatkowych ocenia się
kwalifikację, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a
w szczególności:
1) znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w
tym znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności z
udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru
właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek
handlowych,
2) doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady
nadzorczej Spółki prawa handlowego,
3) znajomość w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz produkcji i dystrybucji energii cieplnej,
eksploatacji obiektów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i
ciepłowniczych na terenie miasta i gminy Barcin, a także odbierania odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych, administrowania gminnymi zasobami
mieszkaniowymi, utrzymania terenów zielonych oraz innych usług miejskich
komunalnych,
4) doświadczenie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji oraz eksploatacji
urządzeń,
5) doświadczenie we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego,
6) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji
zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną.
2. Niezależnie od zagadnień określonych w ust.1 ocenia się:
1) koncepcję zarządzania Spółką w oparciu o pisemne opracowanie i
omówienie koncepcji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej,
2) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe w tym:
dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na
stanowiskach kierowniczych i w organach spółek handlowych, pod kątem
przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.
§ 12
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1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół zgodnie z
załącznikiem nr 6 do niniejszego regulaminu.
2. Protokół powinien zawierać:
1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,
4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał,
5) oceny uzyskane przez kandydatów oraz wskazanie osoby na stanowisko
Prezesa Zarządu .
§ 13
1. Rada Nadzorcza ustala listę kandydatów uszeregowanych kolejno według liczby
punktów ustalonych formularzu ostatecznej oceny kandydatów na Prezesa
Zarządu.
2. Po ustaleniu listy, Rada Nadzorcza występuje do Burmistrza Barcina /pełniącego
funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki/, o wydanie opinii o przedstawionym
kandydacie, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
3. Informacja o wynikach konkursu Prezesa Zarządu Spółki z podaniem imienia i
nazwiska kandydata wyłonionego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki (zostanie
zamieszczona na stronach internetowych: www.bip.wodbar.com
www.bip.barcin.pl zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego regulaminu.
§14
Jeżeli wyłoniony w toku konkursu kandydat nie wyraził zgody na powołanie na
stanowisko Prezesa Zarządu PPU „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie Rada Nadzorcza może
po uzyskaniu opinii Burmistrza Barcina co do kolejnego najwyżej ocenianego
kandydata złożyć ofertę powołania na to stanowisko kolejnemu najwyżej
ocenionemu kandydatowi albo powtórzyć postępowanie kwalifikacyjne.
§ 15
1. Wyniki konkursu oraz opinia Burmistrza Barcina nie są równoznaczne z powołaniem
wyłonionego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarciem z
nim stosownej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
2. Wynik konkursu oraz opinia Burmistrza Barcina nie może stanowić podstawy do
roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz
zawarcia z nim stosownej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W
szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w
zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych
formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług
w zakresie zarządzania (w szczególności przedstawienie przez wyłonionego
kandydata zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia stwierdzające zdolność
do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu).
§ 16
1. Wszystkie wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rada
Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza zastrzega, że może w każdym czasie, bez podania przyczyn
zakończyć konkurs.
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