
 

Rada Nadzorcza  

Spółki Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie 

działając na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.), ogłasza postępowanie 

kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Kompleks Basenowo-

Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie, z którym zamierza się 

zawrzeć umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego 

funkcji (kadencja trwa 5 lat), z obowiązkiem świadczenia osobistego. 

I. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą 

uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów;  

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) nie spełniać żadnego z warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2 ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 

poz. 2259); 

5) nie podlegać zakazom i ograniczeniom do zajmowania stanowiska członka 

zarządu w spółkach handlowych określonych w obowiązujących przepisach 

prawa; 

6) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, 590 i 

591 Kodeksu spółek handlowych, chyba że upłynęło pięć lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku skazującego, pod warunkiem, iż nie nastąpiło to 

wcześniej niż upływ trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary; 

7) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni  praw 

publicznych. 

Dodatkowymi atutami będzie: 

1) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowo-

rekreacyjnych oraz zarządzaniem takimi obiektami; 

2) znajomość zakresu działalności Spółki oraz sektora, w którym działa Spółka; 

3) przedstawienie pisemnej koncepcji działalności Spółki w latach 2017 – 2022; 

4) znajomość zagadnień związanych z funduszami unijnymi i procedurami 

związanymi z pozyskiwaniem środków unijnych; 



5) umiejętność podejmowania decyzji, planowania, organizacji pracy i 

kierowania zespołami pracowników; 

6) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, w 

tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego bądź innych 

podmiotów sektora finansów publicznych; 

7) znajomość zagadnień z zakresu finansów, w tym z zakresu rachunkowości; 

8) znajomość zagadnień z zakresu sprzedaży i marketingu 

 

II. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 

1) zarys koncepcji działalności spółki w latach 2017- 2022; 

2) list motywacyjny; 

3) życiorys zawodowy (CV), uwzględniający przebiegu pracy zawodowej; 

4) oświadczenie o stażu pracy wraz z dokumentami potwierdzającymi 

dotychczasowy przebieg pracy zawodowej; 

5) oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia na stanowiskach 

kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek; 

6) oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wraz z 

dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz 

doświadczenie i umiejętności (m.in. dyplom ukończenia studiów, kursy, 

szkolenia); 

7) oświadczenie o niespełnianiu żadnego z warunków, o których mowa w art. 22 

pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. poz. 2259); 

8) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w 

art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, oraz oświadczenie,  że nie 

toczy się przeciwko kandydatowi aktualnie żadne postępowanie karne; 

9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i 

korzystaniu z pełni praw publicznych; 

10) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa 

ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce 

prawa handlowego; 

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

 

Ponadto kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972r. powinni złożyć oświadczenie o 

złożeniu właściwemu organowi, w związku z wszczęciem niniejszego postępowania 

kwalifikacyjnego, oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z 

dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 



bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 1721 z późn. zm.). 

 

Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające 

kwalifikacje kandydata z tym zastrzeżeniem, że odpisy dokumentów mogą być 

poświadczone przez kandydata.  W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 

kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki Kompleks 

Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o. oryginałów lub urzędowych odpisów 

poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego 

postępowania kwalifikacyjnego. Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty 

powinny być własnoręcznie podpisane. 

Dopuszcza się możliwość składania przez kandydata dodatkowych dokumentów w toku 

postępowania kwalifikacyjnego. 

Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach w siedzibie Kompleksu Basenowo-

Rekreacyjnego w Bytowie Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 15 , 77-100 Bytów, w terminie 

do dnia 15 maja 2017 r., do godz. 15.00. (przy czym brane będą pod uwagę tylko 

oferty, które w tym terminie zostaną doręczone pod wskazany adres). 

Koperta powinna być opatrzona adnotacją: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko 

Prezesa Zarządu Spółki Kompleks Basenowo-Rekreacyjny Sp. z o.o.”. 

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o 

postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do 

ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 17 maja  2017 roku. 

III. Pozostałe informacje: 

Kandydaci spełniający wymagania zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu 

postępowania kwalifikacyjnego, tj. zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne 

(telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu). 

Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych ustala się na dzień 22 maja 

2017r. godz. 16.00 w siedzibie spółki . 

 

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą w szczególności następujące 

zagadnienia: 

a) znajomość zakresu działalności Spółki oraz sektora, w którym działa 

Spółka; 

b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa 

handlowego, w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 

bądź innych podmiotów sektora finansów publicznych; 



c) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowo-

rekreacyjnych oraz zarządzaniem takimi obiektami; 

d) koncepcja działalności Spółki w latach 2017 – 2022 złożona przez 

kandydata; 

e) znajomość zagadnień z zakresu finansów, w tym z zakresu rachunkowości; 

f) znajomość zagadnień z zakresu sprzedaży i marketingu. 

Rada Nadzorcza może zdecydować o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego 

na każdym jego etapie, również bez dokonania wyboru kandydata i bez podania 

przyczyn podjętej decyzji. 

 

Informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i jego rozstrzygnięciu 

zostaną rozpowszechnione na stronach  http://www.bip.bytow.com.pl/ oraz 

http://www.bytow.com.pl/ oraz  http://www.basen-bytow.pl/ 

 

Kandydat może uzyskać podstawowe informacje dotyczące Spółki w godzinach pracy 

Spółki w Bytowie przy ul. Mickiewicza 15. Wszelkie pytania należy kierować do dnia 12 

maja 2017r.  w dni powszednie w godz.  8:00 - 16:00 (telefon: 59 822 15 00;  e-mail: 

sekretariat@basen-bytow.pl). 

        

Iwona Niesiobędzka – Rahn 

                    Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

             Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego 

                   w Bytowie Sp. z o.o. 
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