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Rada Nadzorcza 
 

Tarnobrzeskich Wodociągów sp. z o.o. 
 

z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1 
 

ogłasza konkurs na stanowisko 
 

członka Zarządu 
 
 
I.   Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania 
kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące wymagania formalne: 
 
1)  posiadać wykształcenie wyższe,  
2)  legitymować się co najmniej 10-letnim stażem pracy, w tym 5-letnim na  
stanowisku kierowniczym , 
3) korzystać z pełni praw publicznych,  
4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,  
5) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom  
pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego. 
 
II.   Dodatkowymi atutami będą: 
 
1) wykształcenie techniczne, 
2) znajomość zagadnień gospodarki wodno-ściekowej tj. branży , w której działa 
spółka, 
3) ukończone studia podyplomowe w zakresie technicznym lub ekonomicznym. 
 
III.  Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej: 
 
1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa 
Spółka (znajomość przepisów prawa w tym zakresie) ;  
 
2) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, znajomość ograniczeń 
prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne i zasad 
nadzoru właścicielskiego ; 
 
3) znajomość zagadnień produkcyjnych, inwestycyjnych, i rozwojowych w 
zakresie planowania zadań i zasobów (w tym pozyskiwania środków 
zewnętrznych) oraz organizacji procesów technologicznych z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej ; 
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4) znajomość zasad oceny projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzania 
postępowań przetargowych ;  
 
5) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami  
pracowników; 
 
6)  znajomość zasad rachunkowości. 
 
IV.    Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 
 
1) list motywacyjny ;  
 
2) życiorys zawodowy zawierający dane osobowe kandydata ze zdjęciem, opis  
dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz z adresem do  
korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty 
elektronicznej ;  
 
3) dyplom ukończenia studiów wyższych;  
 
4) dokumenty potwierdzające co najmniej 10-letni staż pracy, w tym 5-letni staż 
pracy na  stanowisku kierowniczym ;  
 
5) oświadczenie o niekaralności wraz z zobowiązaniem do złożenia urzędowego 
zaświadczenia o niekaralności w przypadku pozytywnego wyniku postępowania 
kwalifikacyjnego ;  
 
6) oświadczenia o:  

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;  
b) korzystaniu z pełni praw publicznych;  
c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub  
zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa  
handlowego. 
  

7) zobowiązanie do złożenia oświadczenia lustracyjnego w przypadku  
pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego (dotyczy kandydatów 
urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku) ;  
 
8) oświadczenie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na 
stanowiskach kierowniczych ;  
 
9) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności 
kandydata ;  
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10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.  
 
V.   Termin i miejsce składania zgłoszeń: 
 
1. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej, niepodpisanej 
kopercie z napisem "Konkurs na stanowisko członka Zarządu Tarnobrzeskich  
Wodociągów sp. z o.o. w Tarnobrzegu."  
 
2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 16 marca 2015 r. do godz. 
15.00 w siedzibie spółki przy ul. Wiślnej 1, 39-400 Tarnobrzeg lub listownie na 
adres: Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 
Tarnobrzeg (decyduje data i godzina wpływu).  
 
VI.   Informacje dodatkowe: 
 
1. Informacje o spółce (nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa) kandydaci 
mogą do dnia 13 marca 2015 r. uzyskać u Prezesa Zarządu Spółki w dni robocze 
od godz.7 do 15  -  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu 
15/823-22-26.  
Ponadto podstawowe dane o Spółce oraz regulamin konkursu dostępne są na 
stronie internetowej www.wodociagi.tarnobrzeg.pl  
Kandydat może do dnia upływu terminu składania zgłoszeń uzyskać do wglądu 
w siedzibie Spółki następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:  
1) aktualny odpis z KRS,  
2) akt założycielski Spółki - tekst jednolity,  
3) sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r.;  
4) sprawozdanie Zarządu Spółki za 2013 r. 
 
2. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich 
przyjmowania albo niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o  
postępowaniu kwalifikacyjnym nie podlegają rozpatrzeniu. 
 
3. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę 
Nadzorczą w siedzibie Spółki w terminie od dnia 20 marca 2015 r. 
 
4. Dzień i godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Rada 
Nadzorcza, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien zostać 
powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną co najmniej 2 dni przed jej 
terminem. 
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5. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym 
miejscu i terminie bez wcześniejszego powiadomienia Rady Nadzorczej oznacza 
jego rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 
6. Rada Nadzorcza może zakończyć postępowanie kwalifikacyjne w każdym 
czasie bez wyłonienia kandydatów i bez podania przyczyn. 
 
7. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi 
kandydatów pisemnie.  
 
 
 


