Na podstawie art.200 ksh, 222 §1 ksh, oraz § 15 ust. 2 Aktu Założycielskiego oraz na
podstawie § 17 in principio uchwały nr 228/967/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z
dnia 17 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
w Tarnowskich Górach uchwala co następuje:

REGULAMIN
Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu
Inkubatora Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach
§1
1. Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat
na stanowisko Prezesa Zarządu Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich
Górach.
2. Spółka jest spółką komunalną, w której wszystkie udziały są własnością Powiatu
Tarnogórskiego.
§2
1. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowiska Prezesa Zarządu.
2. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza.
§3
1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs bez
wyłonienia kandydata.
2. W takim wypadku Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów o zakończeniu konkursu drogą
elektroniczną.
§4
1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu składają oferty w zamkniętej kopercie rozmiaru
A4 z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Inkubator Przedsiębiorczości
sp. z o.o." w terminie do 6 października 2017 roku, do godz. 15.00, w Sekretariacie Spółki
Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 49 (w
przypadku wysyłania dokumentów pocztą , decyduje data i godzina ich doręczenia do Spółki).
2. Oferta winna zawierać:
- list motywacyjny;
- własnoręcznie podpisane CV ze wskazaniem adresu do korespondencji, adresu mailowego i
numeru telefonu kontaktowego oraz doświadczenia zawodowego
- kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- dokumenty potwierdzające 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,
- dokumenty potwierdzające co najmniej 3 -letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub
prowadzenia działalności gospodarczej;
- oświadczenie Kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

- oświadczenie Kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie Kandydata o nie karaniu kandydata prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także za inne
przestępstwa, jeżeli takie ograniczenie dla Członków zarządu wynika z przepisów ksh bądź
innych ustaw lub aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń;
- oświadczenie Kandydata o tym, iż nie toczą się wobec kandydata żadne postępowania sądowe
i prokuratorskie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe, a także za inne przestępstwa, jeżeli takie ograniczenie dla Członków zarządu wynika
z przepisów ksh bądź innych ustaw
- oświadczenie Kandydata o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi,
- oświadczenie Kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub
zakazom zajmowania stanowiska w spółkach prawa handlowego
- oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
- oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o
zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2259)
- oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 827)
- oświadczenie kandydata, że spełnia przesłanki stawiane członkowi zarządu spółki komunalnej
w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 2259)
- oświadczenie kandydata, że nie zachodzą wobec niego przesłanki zakazujące piastowania
funkcji członka zarządu spółki komunalnej określone art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
- oświadczenie Kandydata o sytuacji zawodowej kandydata z wyszczególnieniem czy
Kandydat jest na dzień podjęcia uchwały w przedmiocie ogłoszenia konkursu zatrudniony na
umowie o pracę lub umowie zlecenie oraz w jakim podmiocie, oraz lub czy prowadzi
jednoosobową działalność gospodarczą na własny rachunek lub z innymi osobami, a także czy
taką działalnością zarządza lub jest pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności lub czy
jest członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego
lub stowarzyszeń oraz fundacji prowadzących działalność gospodarczą lub spółdzielni (za
wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych) lub czy posiada w spółkach prawa
handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału
zakładowego - w każdej z tych spółek oraz właściwe zaświadczenie z właściwego rejestru na
wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej na któreś z pytań,
- oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
postępowania kwalifikacyjnego,
- oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na bezpośrednie lub za pośrednictwem innych
podmiotów zasięgnięcie informacji o Kandydacie w bazach danych, w tym bazach KRD, KRS
i tym podobne,
w przypadku kandydatów zasiadających w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa
handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty: - oświadczenie
Kandydata potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres lub
oświadczenie o przyczynie braku takiego oświadczenia.
2. Do oferty można dołączyć wykaz ukończonych szkoleń i kursów lub inne dokumenty
wskazujące na doświadczenie zawodowe i umiejętności kandydata. Kserokopie dokumentów

powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata a na prośbę Rady
Nadzorczej ich oryginały dostarczone do wglądu.
3. Pomimo spełnienia wymagań formalnych oferty wykluczeniu podlega Kandydat ukarany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe, a także za inne przestępstwa, jeżeli takie ograniczenie dla Członków
zarządu wynika z przepisów ksh bądź innych ustaw (§ 17 pkt 5 Aktu Założycielskiego)
§5
1. Ogłoszenie o konkursie podlega opublikowaniu w siedzibie spółki, na stronie internetowej
Spółki oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
2. Ogłoszenie zawiera określenie:
1) nazwy i adresu Spółki;
2) stanowiska objętego konkursem;
3) wymagań formalnych, jakie winien spełniać kandydat;
4) warunków, które spełniać powinno zgłoszenie do konkursu;
5) wymaganych dokumentów wraz ze wzorami,
6) terminu i miejsca złożenia zgłoszenia kandydata;
7) zagadnień, które w szczególności będą oceniane w rozmowie kwalifikacyjnej
§6
1. Kandydat może do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń uzyskać informacje o Spółce
w jej sekretariacie,
2. Informacje obejmują:
1) aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki;
2) Akt Założycielski Spółki (tekst jednolity);
3) sprawozdania finansowe Spółki ostatni rok obrotowy;
4) sprawozdania Zarządu Spółki za ostatni rok obrotowy.
§7
Tryb rozpatrywania ofert:
1. Rada Nadzorcza otwiera oferty i bada je pod względem formalnym. W przypadku nie
spełnienia kryteriów zwraca się drogą elektroniczną lub telefoniczną o uzupełnienie braków
formalnych w terminie 3 dni a w przypadku nieuzupełnienia oferty odrzuca ją, powiadamiając
oferenta o przyczynach.
2. Kandydaci, którzy spełnili warunki formalne, w ciągu 7 dni zapraszani są na rozmowę
kwalifikacyjną, w szczególności obejmującą następujące zagadnienia:
- doświadczenie zawodowe kandydata.
— omówienie koncepcji zarządzania, funkcjonowania i rozwoju Spółki;
— znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym
uwzględnieniem kapitałowych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
— znajomość przepisów dotyczących organizacji pożytku publicznego,
- znajomość przepisów regulujących korzystanie ze środków publicznych w tym środków
pochodzących ze źródeł europejskich;
- znajomość zagadnień związanych z kierowaniem zakładem pracy i zespołami pracowników;
- umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego, komunikatywność werbalna i
pisemna;

3. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (oferentami) zostaną przeprowadzone przez Radę
Nadzorczą w siedzibie Spółki w Tarnowskich Górach. Dzień i datę przeprowadzenia rozmowy
określa Przewodniczący Rady Nadzorczej. O terminie rozmowy kandydat powiadomiony
zostanie drogą telefoniczną i elektroniczną.
4. W czasie rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez Radę Nadzorczą z
poszczególnymi kandydatami na Prezesa Zarządu mogą, z głosem doradczym, wziąć udział
przedstawiciele Właściciela wyznaczeni przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego.
§8
1. Z przebiegu postępowania konkursowego sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać:
1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;
2) skład komisji konkursowej,
3) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
4) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
5) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
6) oceny uzyskane przez kandydatów oraz wyniki konkursu.
§9
Ocena odpowiedzi na pytania w zakresie określonym w § 7 ust.2 dotyczące:
- koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz
- kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego
- ogólnej znajomości przepisów związanych z funkcjonowaniem spółki,
jest dokonywana indywidualnie przez każdego członka Rady Nadzorczej.
§ 10
1. Indywidualne skale ocen wynoszą w zakresie:
Wypowiedź na każde z zagadnień określone w §9 oceniane będzie w skali 0-5 punktów.
2. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie przez kandydata 20 punktów
3. W przepadku wpłynięcia tylko jednej kandydatury, komisja także dokonuje oceny.
4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą
ilość punktów, w terminie do 14 dni od zakończenia rozmów kwalifikacyjnych.
5. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby punktów lub brak jest
kandydatur Rada Nadzorcza powtórzy konkurs.
6. Ogłoszenie o konkursie umieszczone zostanie na stronie internetowej Spółki i Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Górach.
§11
Koszty po stronie spółki przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.
§12
Wszystkie wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.
§13

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Inkubatora
Przedsiębiorczości Spółki z o.o. w Tarnowskich Górach z dnia 13 września 2017 roku.
…………………..
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Katarzyna Benkowska

