
W związku z przygotowaniem Spółki : Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Kobierzycach (dalej KPWiK) do rozpoczęcia działalności  w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (wykonywania działalności jako 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tekst jednolity Dz.U. z 
2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.),  
 
Rada Nadzorcza Kobierzyckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Kobierzycach ogłasza otwarty i konkurencyjny konkurs na stanowisko :  
 
Prezesa Zarządu Kobierzyckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Kobierzycach 
 
1. Nazwa i adres Spółki : Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce (Urząd Gminy Kobierzyce) 
  

2.  Opis stanowiska : Prezes Zarządu. Przewidywana forma zatrudnienia : umowa o pracę. 
Wymiar etatu: pełny etat. Przewidywany termin zatrudnienia: II kwartał 2015 r.  

Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych 
(praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie). Praca 
wykonywania w siedzibie Spółki jak i poza siedzibą. 

Uwaga : KPWiK jest jednoosobową  spółką komunalną Gminy Kobierzyce (gminną osobą 
prawną), zatem Prezes Zarządu KPWiK podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216 poz. 1584 ze zm.) 

3. Wymagania formalne, jakie powinien spełniać kandydat :  
 

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również obywatele Unii 
Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów 
międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do 
podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, władający językiem 
polskim w stopniu umożliwiającym im pełnienie powierzanej funkcji). 

2) wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, prawnicze lub ekonomiczne 
3) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw 

publicznych, 
4) brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
5) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym obejmującym kierowanie 

lub nadzór nad grupą co najmniej 15 osób,  w tym co najmniej 2 letni staż pracy na 
stanowisku kierowniczym w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu 
terytorialnego realizującej  zadania własne z zakresu gospodarki komunalnej lub w 
przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym  niebędącym komunalną jednostką 
organizacyjną  

6) nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia 
funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub ustawowym bądź 
umownym zakazom konkurencji, 

7) aktualne prawo jazdy kat. B. 
 
 

4. wymagania nieformalne (dodatkowe), oczekiwane od kandydata  :  



 
1) znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego , w tym 

znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych 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 spółki prawa 
handlowego, 

3) znajomość ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
związanych z działalnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,  

4) doświadczenie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji oraz eksploatacji urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych,  

5) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami 
pracowników, 

6) posiadane uprawnienia budowlane, 
7) obsługa komputera, w tym programów edycyjnych, kalkulacyjnych 
8) znajomość języka angielskiego 
9) doświadczenie we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, 

 

5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać : 
1) CV ze zdjęciem,  z podaniem przebiegu nauki, pracy zawodowej, posiadanego 

doświadczenia i kwalifikacji (w szczególności z podaniem informacji potwierdzających 
spełnianie wymagań formalnych i nieformalnych (dodatkowych) określonych w pkt 3 i 
4 powyżej oraz adresem elektronicznym właściwym do kontaktu z kandydatem 
w toku konkursu, 

2) List motywacyjny, zawierający sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania Spółką na 
okres 4 lat. Opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 5 stron 
znormalizowanego maszynopisu i uwzględniać aktualny i zamierzony status Spółki 
zgodnie z informacją dodatkową wskazaną w § 6 ust. 2 pkt 3) Regulaminu. 

3) dyplom ukończenia studiów wyższych,  
4) świadectwa pracy, zaświadczenie o niezakończonych okresach zatrudnienia bądź 

wyciągi z umów o pracę potwierdzające spełnianie wymogów,  
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – wg wzoru określonego w 

załączniku nr 3 do Regulaminu, 
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – wg wzoru 

określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu, 
7) oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy 

ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach 
handlowych  – wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu, 

8) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i 
osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o 
nagrodach i wyróżnieniach. 

Do zgłoszenia dołącza się w oryginałach lub poświadczonych odpisach dokumenty 
potwierdzające wykształcenie, staż pracy, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe. 
Dołączane do zgłoszenia dyplomy, świadectwa i certyfikaty etc. wyrażone w języku obcym 
powinny być przetłumaczone na język polski. 

Odpisy dokumentów, o których mowa powyżej, mogą być poświadczone przez kandydata.  



Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do 
czynności prawnych, niepodleganiu wynikającym z przepisu prawa lub umowy 
ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach 
handlowych lub Spółce, nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego, 
zobowiązania się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Spółki, uzyskanych w 
postępowaniu konkursowym i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu określa załącznik nr 3 do Regulaminu. 

6. Termin i miejsce złożenia zgłoszenia kandydata. Data otwarcia ofert. 
 

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej  kopercie, z napisem „Konkurs 
na stanowisko Prezesa Zarządu KPWiK Sp. z o.o. w Kobierzycach”. 

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 3 kwietnia 2015 r., do godz. 14.00  w 
siedzibie Spółki : al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce (Urząd Gminy Kobierzyce - sekretariat 
Wójta Gminy Kobierzyce), lub listownie na w/w adres (decyduje data wpływu). 

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie 
podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia zostaną otwarte nie później niż w następnym dniu 
roboczym po upływie terminu składania ofert. Otwarcie ofert nie jest publiczne. 

7. Nie później niż w terminie 14 dni  od otwarcia zgłoszeń do konkursu zostanie sporządzona 
lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i przechodzą do fazy właściwej 
konkursu, obejmującej ocenę koncepcji zarządzania Spółką, rozmowy kwalifikacyjne z 
kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę 
kandydatów i ustalenia wyników konkursu. 
 

8. Regulamin  Konkursu na Prezesa Zarządu zawierającym tryb i warunki przeprowadzenia 
postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest w siedzibie Kobierzyckiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Kobierzycach (al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce (Urząd Gminy Kobierzyce - sekretariat 
Wójta Gminy Kobierzyce) oraz na stronie internetowej - Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Kobierzyce (http://ug-kobierzyce.sisco.info/) 

 
9. Rada Nadzorcza zastrzega, że może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć 

konkurs. 
 

http://ug-kobierzyce.sisco.info/

