Załącznik nr 1
do Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowego „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie

OGŁOSZENIE
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „Wodbar” Sp. z o.o.
w Barcinie
ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu
Nazwa i adres jednostki:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Wodbar Sp. z o.o. w Barcinie
Organizator konkursu:
Rada Nadzorcza PPU Wodbar Sp. z o.o. w Barcinie
Nazwa stanowiska:
Prezes Zarządu PPU Wodbar Sp. z o.o. w Barcinie
1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, menadżerskie, ekonomiczne,
c) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym obejmującym
kierowanie lub nadzór nad grupą co najmniej 15 osób,
d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
g) nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
h) złożenie odpowiedniego oświadczenia lustracyjnego lub informacji o
uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w myśl art. 7 ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944 –1990 oraz treści tych dokumentów (tekst
jednolity Dz. U. z roku 2017 poz. 730),
2) dodatkowe:
a) 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,
b) doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady
nadzorczej Spółki prawa handlowego,
c) znajomość ustawy z zakresu: 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,
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d) doświadczenie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji oraz eksploatacji
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
e) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników,
f) doświadczenie we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego,
g) obsługa komputera, w tym programów edycyjnych, kalkulacyjnych,
h) aktualne prawo jazdy kat. B.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, zgodnie z zakresem czynności,
uprawnień i obowiązków:
Kierowanie i zarządzanie spółką zgodnie z umową spółki Wodbar Sp. z o.o. w Barcinie,
przepisami prawa i uchwałami organów spółki.
3. Rodzaj zatrudnienia: Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na Prezesa Zarządu
PPU Wodbar Sp. z o.o. w Barcinie,
2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),
3) kwestionariusz osobowo-personalny kandydata – załącznik nr 1 do ogłoszenia
(do pobrania na stronie internetowej),
4) pisemna koncepcja zarządzania Spółką,
Opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 5 stron znormalizowanego
maszynopisu oraz uwzględniać aktualny i zamierzony status Spółki zgodnie z
danymi wynikającymi z dokumentów udostępnianych w siedzibie Spółki,
5) posiadane referencje lub rekomendacje,
6) kserokopie:
a) dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
b) świadectw pracy dokumentujących staż (jeżeli kandydat posiada),
c) innych dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia i
umiejętności,
d) oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia
lustracyjnego,
7) oświadczenia: - załącznik 2 do ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej):
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
b) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (wyłoniony w
drodze konkursu kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie
zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
c) braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,
d) braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
e) o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom
pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych lub ustawowym
bądź umownym zakazom konkurencji.
f) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury
naboru.
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5. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie PPU
Wodbar Sp. z o.o. w Barcinie lub za pośrednictwem poczty przesłać na adres PPU
Wodbar Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin w nieprzekraczalnym terminie
do 18 czerwca 2018 roku do godziny 14,00.
2) Dopuszcza się również złożenie dokumentów za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@wodbar.pl, z zastrzeżeniem iż
przesłane w formie elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być
uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20 a ust. 1 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.
3) Dokumenty aplikacyjne złożone osobiście w siedzibie Spółki, przesłane pocztą
elektroniczną lub dostarczone za pośrednictwem poczty kurierskiej powinny
znajdować się w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PU Wodbar Sp. z o.o. w Barcinie”.
4) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data
faktycznego wpływu dokumentów do PPU Wodbar Sp. z o.o.
5) Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Informacje dodatkowe
1) Z warunkami organizacyjno – finansowymi PPU Wodbar Sp. z o.o. w Barcinie można
zapoznać się codziennie w godzinach pracy Spółki po uzgodnieniu z Panem/
Panią Aliną Patalas
2) Lista kandydatów, którzy w terminie złożyli dokumenty aplikacyjne zostanie
opublikowana na stronie podmiotowej BIP.
3) Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzone w wyznaczonym
terminie, w siedzibie Spółki. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę
kwalifikacyjną oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu.
4) Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs
bez wyłonienia kandydata.
Uwaga:
1. Dokumenty o których mowa w pkt. 4 należy podpisać własnoręcznym podpisem.
2. Kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą
„Za zgodność z oryginałem” i opatrzyć podpisem kandydata.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb rekrutacji na
stanowisko:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Obligatoryjny zakres danych osobowych to:
1) wynikający z art.221 §1 Kodeksu pracy (Imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania
lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

2) dane, których konieczność podania wynika z odrębnych przepisów ustawowych.
Pozostałe dane osobowe i kontaktowe takie jak np. adres e-mail i numer telefonu oraz zaświadczenia, certyfikaty i inne
załączniki podaję w celu ułatwienia kontaktu i udokumentowania posiadanych kwalifikacji z własnej woli.

Data: …………………………………. Podpis kandydata: …………………………………………………………………………
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Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Spółka
z o.o. z siedzibą w Barcinie, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000034906 KRS, NIP:
556-000-42-43, Kapitał zakładowy:
13 471 500,00 zł
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: osobiście lub listownie, w siedzibie administratora lub email: iod@wodbar.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.a, c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia obecnej rekrutacji i zostaną zapomniane
w ciągu 14 dni od jej zakończenia, za wyjątkiem sytuacji kiedy wyraziła Pani/Pan zgodę także na przyszłe rekrutacje.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane
osobowe nie będą udostępniane poza obszar EWG ani nie będą podlegały profilowaniu przez systemy
automatyczne.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Zapoznałem (am) się: ………………………………………………………………..
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