
Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu MZBM - TBS Spółki z o.o. w 
Pyskowicach

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu oraz warunki, jakie powinien 
spełnić kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu MZBM –TBS Spółki z o.o. w Pyskowicach.

§ 2

1.Celem konkursu jest wyłonienie kandydata i wybór Prezesa Zarządu. 

2. Z Prezesem Zarządu będzie zawarta umowa o świadczenie usługi w zakresie zarządzania 
na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z obowiązkiem świadczenia osobistego, na 
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących  niektórymi spółkami (t.j Dz. U z 2017 r. poz. 2190).

§ 3

1.Konkurs ogłasza i przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki. W toku postępowania 
konkursowego, w charakterze obserwatorów, mogą wziąć udział przedstawiciele Wspólnika - 
Gminy Pyskowice. 

2.Ogłoszenie o konkursie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki i Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach oraz w prasie ogólnopolskiej. 

§ 4

1. Procedura konkursowa jest prowadzona dwuetapowo. Pierwszy etap odbywa się bez 
udziału kandydatów i obejmuje sprawdzenie wymogów formalnych określonych w 
Ogłoszeniu oraz wybór kandydatów, z którymi zostaną przeprowadzone rozmowy 
kwalifikacyjne.  

2. Drugi etap konkursu obejmuje rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną poinformowania pocztą 
elektroniczną lub telefonicznie. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w 
wyznaczonym terminie oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie.

3. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego kandydata jest wystarczające 
do przeprowadzenia postępowania konkursowego. 

4. Rozmowy kwalifikacyjne obejmują m.in. zagadnienia:

a. wiedzę z zakresu działalności Spółki,

b. przedstawienie koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki,

c.  znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad zarządzania i 
administrowania substancją mieszkaniową,

d.  znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,

e. doświadczeń na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich.

§ 5



I. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w 
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2. posiadać 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,

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

4. spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w 
szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu 

5. posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o branży, w której działa Spółka,

6. posiadać znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

II. Kandydaci powinni także:

1. korzystać z pełni praw publicznych,

2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

3. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazowi zajmowania 
stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych.

III. Kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej 
jeden z poniższych warunków:

1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, 
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na 
podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy
o podobnym charakterze,

2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz 
oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na
podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji 
związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

6. została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 
rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 
Kodeksu spółek handlowych

§ 6



Zgłoszenia kandydatów muszą zawierać:

1.Życiorys zawodowy (CV), 

2. List motywacyjny, 

3. Pisemną koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki,

4. Oświadczenia o:

a. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b. korzystaniu w pełni z praw publicznych,

c. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania 
stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

d. posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia, o którym mowa w pkt § 5 pkt. I.2,

e. posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w pkt § 5 
pkt. I.3,

f. niekaralności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII 
Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych 
oraz, że nie toczy się wobec niej postępowanie karne o w.w przestępstwa.

g. dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7ust. 1 i ust 3a ustawy z dnia 18.10.2006r. o 
ujawnianiu informacji o dokumentach bezpieczeństwa państwa z lat1944-1990 oraz treści 
tych dokumentów ( j.t. Dz.U. z 2017, poz. 2186),

h. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przez Radę Nadzorczą moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb 
postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych",

3. Oświadczenie, że nie jest osobą, która spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których 
mowa w § 5 pkt. III.

4. Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:

a. ukończenie studiów wyższych,

b. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe kandydata, o którym mowa w § 5 pkt I.2,

c. co najmniej 3-letnie doświadczenie, o którym mowa w pkt § 5 I.3,

d. dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

5. Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone 
przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest 
zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów 
poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego 
postępowania kwalifikacyjnego.

6. Dane kontaktowe: nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz korespondencyjny 
adres pocztowy.



§ 7

1.Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki : MZBM –TBS 
Spółka z o.o. , ul. Strzelców Bytomskich 9, 44-120 Pyskowice,  z dopiskiem „Postępowanie 
konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu” ( NIE OTWIERAĆ) w terminie do 27 kwietnia
2018 r. do godziny 14.

2.Dopuszcza się przesyłanie zgłoszeń listem poleconym na adres Spółki. W przypadku 
przesłania przez kandydata zgłoszenia pocztą, o dochowaniu terminu decyduje dzień i 
godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

3.Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu 
kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają 
rozpatrzeniu.

§ 8

Kandydatom do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, na ich żądanie, po uprzednim 
złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności uzyskanych informacji, zostaną udostępnione 
do wglądu w siedzibie Spółki :

1/rachunek zysków i strat za 2016 i 2017 rok, bilans na dzień 31.12.2016 r. i na dzień 
31.12.2017r.  

2/umowa Spółki

3/ schemat organizacyjny Spółki 

§ 9

1.Wynik konkursu nie stanowi podstawy roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko 
Prezesa Zarządu oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usługi w zakresie zarządzania.

2.W przypadku, gdy wybrany kandydat zrezygnuje z powołania na stanowisko Prezesa 
Zarządu,  nie podpisze umowy o świadczenie usługi w zakresie zarządzania w wyznaczonym 
mu terminie lub w terminie 6 miesięcy od dnia powołania na stanowisko Prezesa Zarządu 
zostanie odwołany  lub złoży rezygnację możliwe jest powołanie na stanowisko Prezesa 
Zarządu innej osoby, spośród kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu 
postępowania konkursowego. 

§ 10

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez 
wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

§ 11

Po zakończeniu postępowania konkursowego, złożone dokumenty mogą zostać odebrane 
osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia postępowania 
konkursowego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 
powyższego terminu.



Rada Nadzorcza MZBM-TBS 

Spółka z o.o. w Pyskowicach


