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zał.2 do Uchwały nr 10/2011 r. dnia 26.10.2011 r. 

 

REGULAMIN 

przeprowadzenia konkursu na stanowiska Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 
Turystyczno – Handlowo – Usługowego „Konin” Sp. z o.o. w Koninie 

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko: 
Prezesa Zarządu  PTHU „Konin”  Sp. z o.o. . 

I.  Ogłoszenie konkursu i tryb składania ofert. 

  1. Konkurs ogłasza Rada Nadzorcza, który moŜe go uniewaŜnić bez podania  
        przyczyn. 

  2. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Radę  
        Nadzorczą PTHU „Konin”  Sp. z o.o.  zwana dalej Komisja Konkursowa. 

  3. Ogłoszenie o terminie i warunkach przeprowadzenia konkursu  
        na stanowisko: Prezesa Zarządu PTHU „Konin”  Sp. z o.o.  zostanie  
        zamieszczone w prasie, na stronie internetowej  www.hotelkonin.pl  
        i www.konin.pl co najmniej 14 dni przed terminem złoŜenia ofert. 

  4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie pisemnej oferty  
       w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa  
       Zarządu PTHU „Konin”  Sp. z o.o. ”   w sekretariacie Prezydenta Miasta  
       Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 lub przesłać pocztą.  
       Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata. 

  5.    Termin składania ofert do 16.11.2011 r. godz. 1200. 

  6.    Oferta winna zawierać: 

  a.    kwestionariusz  osobowy-załącznik nr 1; 

  b.    pisemne oświadczenie według wzoru-załącznik nr 2; 

  c.  kserokopie dokumentów świadczące o spełnieniu warunków udziału  
       w konkursie określonych w regulaminie pkt. II; 

  d. CV wraz ze zdjęciem zawierające opis dotychczasowych osiągnięć  
        kandydata w pracy zawodowej wraz z adresem do korespondencji,  
        numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej  
        oraz z klauzulą o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie informacji  
        i przechowywaniu danych osobowych w celu rekrutacji; 

  e. list motywacyjny; 
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7. Kandydat na Prezesa przygotowuje na piśmie ”Koncepcja  zarządzania  
     i  rozwoju Spółki na okres 3 lat z wykorzystaniem metod scenariuszowych”.  
     Opracowanie powinno obejmować nie więcej niŜ 15 stron format A-4. 

8. Kandydaci mogą do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń uzyskać  
     w siedzibie Zarządu Spółki  i  ze strony internetowej informacje o Spółce. 

Informacja obejmuje: 

- aktualny wypis  z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki, 

- akt załoŜycielski Spółki(umowa Spółki), 

- ostatnie sprawozdanie finansowe Spółki, 

Informacja o organizacji Spółki (schemat organizacyjny). 

 

II.  Wymagania dla kandydatów przystępujących do konkursu. 

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące 
wymagania formalne: 

-  wykształcenie wyŜsze, 

 - co najmniej 5 letni staŜ pracy na samodzielnym stanowisku kierowniczym  
    w spółkach prawa handlowego lub podmiotach gospodarczych,  
    udokumentowany: świadectwami pracy, innymi zaświadczeniami, 

-  niekaralność potwierdzona aktualnym wypisem z KRK, 

-  dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. 

III.  Komisja Konkursowa. 

1.   Konkurs ogłasza Rada Nadzorcza, która powoła Komisję Konkursową . 

2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Przewodniczący Rady  
       Nadzorczej. 

3.  Posiedzenia Komisji są protokołowane i podpisują  wszyscy członkowie  
       Komisji. 
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IV.  Wstępna ocena kandydatów. 

1. Po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert  Przewodniczący Rady  
    Nadzorczej wyznacza termin posiedzenia Komisji Konkursowej. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisji po zapoznaniu się ze złoŜonymi ofertami  
    i załączonymi do nich dokumentami  dokonuje wstępnej oceny kandydatów  
    na stanowiska Prezesa Zarządu. 

3. Odrzuceniu podlega oferta, która: 

 a. zawiera niekompletne dokumenty wymienione w części I.pkt.6, 

 b. wpłynie po terminie wyznaczonym do składania ofert. 

4. Faza wstępna Konkursu odbywa się bez udziału kandydatów i polega  
     na sprawdzeniu spełniania przez kandydatów wymagań formalnych  
     określonych w części I. pkt.6.    

5. Do rozmów kwalifikacyjnych-faza właściwa, Komisja Konkursowa typuje  
     kandydatów, którzy spełniają wymagane kryteria.                                                                            

 6. Komisja Konkursowa moŜe Ŝądać od kandydatów  dodatkowych informacji  
     i dokumentów określając termin ich dostarczenia. 

V. Rozmowy  kwalifikacyjne- faza właściwa. 

Faza właściwa obejmuje ocenę koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki, 
rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego oraz ocenę ostateczną kandydatów i ustalenie wyników konkursu. 

1. Komisja Konkursowa telefonicznie zawiadamia kandydatów  
     o zakwalifikowaniu do dalszego etapu konkursu co najmniej z 2 dniowym  
     wyprzedzeniem. 

2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja oceni kwalifikacje, wiedzę  
     i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki,  
     a w szczególności: 

- wiedzę o działalności podmiotów świadczących usługi w zakresie gospodarki  
   komunalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań  
   w  Koninie, ocena od 0 do 10 pkt.; 

- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami  
   pracowników, ocena od 0 do 10 pkt.; 

- znajomość funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym  
   uwzględnieniem spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu  
   terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń  
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  prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków  
  organów zarządzających gminnych spółek handlowych, ocena od 0 do15 pkt.; 

- kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe przydatne  
   do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu, ocena od 0 do 25 pkt.; 

- umiejętności prezentacji wiedzy, doświadczenia i koncepcji zarządzania  
    i rozwoju Spółki, moŜliwości finansowania przedsięwzięć ze źródeł  
    zewnętrznych, ocena od 0 do 10 pkt.; 

- koncepcja zarządzania i rozwoju Spółki, ocena od 0 do 30 pkt. 

Razem do 100 punktów. 

VI.  Po wyłonieniu kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Komisja  
      Konkursowa przedstawia Prezydentowi Miasta listę kandydatów zgodnie  
      z otrzymaną punktacją. 

VII.  Wybór Prezesa  Zarządu przez Radę Nadzorczą następuje na wniosek  
        Właściciela zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej. 

        Wybór następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. 

VIII.  Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu PTHU „Konin”   
          Sp. z o.o. Rada Nadzorcza. 

Prezesowi Zarządu przysługuje od PTHU „Konin”  Sp. z o.o.  wynagrodzenie - 
3 krotność średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw z ostatniego kwartału 
bez wypłat z zysku.                                                              

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą  w dniu  
26 października 2011 roku wraz z załącznikami Nr 1 i 2.    

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady                                                                                         

                                                                             Sławomir Matysiak 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu na Prezesa Zarządu 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
KANDYDATA NA PREZESA ZARZĄDU 

  
                                        PTHU „Konin”  Sp. z o.o.  w Koninie 
 
 
Imi ę: (1) …………………………………… (2)………………………… 

Nazwisko : ……………….. ……………………………… 

Nazwisko rodowe: ……………………………………….. 

Data urodzenia(dd-mm-rrrr) : ……………………………. 

Miejsce urodzenia : ………………….................................. 

Imi ę ojca : ………………………………………………….. 

Aktualny adres zameldowania : 

Kod pocztowy : ……………………. Miejscowość : ………………………………………… 

Województwo : …………………………………….. 

Gmina : ……………………………… Ulica : ………………………………………………… 

Nr domu : …………… Nr mieszkania : ……… 

Telefon : ………………………………………. Adres poczty e-mail: ………………………... 

Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku, jeŜeli jest róŜny  

od aktualnego): 

Kod pocztowy : ……………………. Miejscowość : ………………………………………… 

Województwo : …………………………………….. 

Gmina : ……………………………… Ulica : ………………………………………………… 

Nr domu : …………… Nr mieszkania : ……… 

Dane aktualnego miejsca pracy: 

Pełna nazwa zakładu pracy : …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Od kiedy zatrudniony (dd-mm-rrrr) 

……………………………………………………………. 

Zajmowane stanowisko : ……………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy : ……………………. Miejscowość : ………………………………………… 

Województwo : …………………………………….. 

Gmina : ……………………………… Ulica : ………………………………………… 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu konkursu na Prezesa Zarządu 
 
 
( imie i nazwisko) ……………………………………………………………. 
(ul. ………………………………………………nr domu…….. nr mieszkania 
……………..) 
(kod pocztowy, miejscowość) 
…………………………………………………………………... 
(nr telefonu) …………………………………………….. 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Oświadczam, Ŝe : 
 
1. korzystam z pełni praw publicznych , 
2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych , 
3. nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne , 
4. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,  
    uzyskanych w postępowaniu konkursowym , 
5. wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie  
   niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
data: …………………………………… podpis ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   


