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Kędzierzyn-Koźle, dnia 15 listopada 2018 r. 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU MIEJSKIEGO 

ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. 

 

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza 

konkurs na funkcję Członka Zarządu Spółki 

 

1. Kandydat na funkcję Członka Zarządu Spółki musi spełniać łącznie następujące warunki: 

a) posiadać obywatelstwo polskie, 

b) posiadać wykształcenie wyższe lub wyższe techniczne, 

c) posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, 

d) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

f) posiadać doświadczenie w branży energetycznej. 

 

2. Dodatkowymi, fakultatywnymi wymogami wobec kandydatów są: 

a) kierowanie zakładem wytwarzającym ciepło i energię elektryczną, 

b) kierowanie zakładem zajmującym się przesyłem ciepła. 

 

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 i 2, kandydat zobowiązany 

jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) życiorys zawodowy - zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z 

wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem 

wszystkich ukończonych szkół i uczelni; 

2) kopia lub odpis dokumentów potwierdzających: 

a) wykształcenie (np. dyplomu ukończenia studiów wyższych), 

b) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (np. świadectw pracy), 

c) posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów ukończenia studiów podyplomowych, 

zaświadczeń o ukończeniu kursów kwalifikacyjnych, itp.), 

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu polskiego obywatelstwa, korzystaniu z pełni praw 

publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,  

4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia 

zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny), 

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ujawnionych w zgłoszeniu (w tym                   

w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach) danych osobowych dla celów postępowania 

kwalifikacyjnego.  

 

4. Przebieg postępowania konkursowego: 

Etap pierwszy: 

1) zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu zawierające wymagane dokumenty należy składać w 

kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Członka Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki 

Cieplnej Spółka z o.o. – nie otwierać” osobiście, w siedzibie Zakładu w Kędzierzynie - Koźlu 
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przy ul. Stalmacha 18 w Kędzierzynie - Koźlu, w sekretariacie w godz. 800 - 1500 lub pocztą w 

terminie do dnia 30 listopada 2018 r.; 

zgłoszenia, które wpłyną do siedziby Spółki po wyżej określonym terminie, nie będą 

rozpatrywane; 

2) Rada Nadzorcza na podstawie złożonych zgłoszeń dokona oceny spełniania przez kandydatów 

wymagań niezbędnych; 

3) po upływie terminu do złożenia zgłoszeń kandydaci spełniający niezbędne wymogi zostaną 

poinformowani o terminie rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie lub na adres poczty 

elektronicznej wskazany przez kandydata w zgłoszeniu. 

Zastrzega się prawo zmiany (w tym wydłużenia) terminu przeprowadzania rozmów 

kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany indywidualnego terminu rozmowy kwalifikacyjnej, 

wskazanego uprzednio kandydatowi   w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną. 

 

Etap drugi: 

4) z każdym z kandydatów spełniającym wymagania niezbędne Rada Nadzorcza przeprowadzi 

rozmowy kwalifikacyjne,  

5) Rada Nadzorcza dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem konkursu lub 

rozstrzygnie o zakończeniu konkursu bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim 

kandydatów. 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszeń – do 14 grudnia 2018 r. 

 

5. Informacja o ogłoszeniu i wyniku konkursu będzie umieszczona na: 

1) stronie podmiotowej Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Biuletynie Informacji 

Publicznej ( www.mzec-kk.pl ); 

2) tablicy informacyjnej Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w siedzibie spółki. 

 

                                                                                      

                                                                                          Rada Nadzorcza 

                                                                         na oryginale właściwe podpisy 

 

 

 

Za zgodność: 

Zarząd Spółki  
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