
REGULAMIN 

PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO  

PREZESA ZARZĄDU 

I. Wymagania, które Kandydat musi spełniać: 

1. Wykształcenie wyższe z posiadanym co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia. 

2. Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 

samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek. 

3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych. 

5. Spełniać inne niż wymienione wyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, 

a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska 

członka organu zarządzającego w spółkach handlowych z udziałem jednostek 

samorządu terytorialnego. 

II. Wymagania, których posiadanie przez Kandydata jest pożądane: 

1. Posiadanie wykształcenia wyższego zgodnego z profilem działalności spółki 

(w szczególności zarządzanie, budowlane, ekonomiczne lub prawnicze) – od 1 do 

10 pkt. 

2. Umiejętność sprawnego planowania i organizacji pracy, komunikatywność, 

staranność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, terminowość – 

od 1do 10 pkt. 

3. Doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi – od 1do 10 pkt. 

4. Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w realizacji procesów 

inwestycyjnych – od 1do 10 pkt. 

5. Posiadanie uprawnień budowlanych – od 1do 10 pkt. 

6. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa, w tym w szczególności zasad 

funkcjonowania spółek prawa handlowego – od 1do 10 pkt. 

7. Gotowość podnoszenia kwalifikacji, bardzo dobra motywacja do pracy,  

dyspozycyjność – od 1do 10 pkt. 

8. Umiejętność obsługi komputera, w tym programów biurowych – od 1do 10 pkt. 

III. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu musi spełniać wszystkie kryteria zawarte 

w punkcie I regulaminu. Musi też wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych. 

IV. Suma punktów uzyskanych za spełnianie warunków zawartych w punkcie II 

regulaminu stanowi podstawę wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu. 

V. O przyznaniu punktów oraz o spełnianiu wymogów decyduje Rada Nadzorcza 

Pleszewskiego TBS Sp. z o. o.  

VI. O wyniku naboru kandydaci zostaną poinformowani  w ciągu 7 dni od dnia wyboru 

kandydata. 



VII. Rada Nadzorcza Pleszewskiego TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia uzupełniającej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

VIII. Termin rozmowy o której mowa w punkcie VII zostanie indywidualnie ustalony 

z kandydatem. 

IX. Do czasu zakończenia postępowania konkursowego wszystkie dane zawarte 

w zgłoszeniu oraz przebieg postępowania są poufne.  

X. Jeśli wybrany kandydat nie wyrazi zgody na powołanie go na stanowisko Prezesa 

Zarządu, to Rada Nadzorcza  może złożyć propozycję powołania na stanowisko 

następnej osobie z najwyższym wynikiem, postępowanie powtórzyć lub pozostawić 

bez rozstrzygnięcia.  

XI. Rada Nadzorcza Pleszewskiego TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia 

postępowania bez rozstrzygnięcia. 

XII. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Pleszewskiego TBS Sp. z o.o. i na 

stronie internetowej spółki. 

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

  Pleszewskiego TBS Sp. z o. o. 

      Sławomir Chrzanowski 

 

Pleszew, dnia 07.02.2019r. 

 

 


