
Załącznik nr 2 

 

do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 

Prezesa Zarządu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o. o. w Bukowcu 

 

Imię i Nazwisko  .....  ..................  ….. 

Tel…………………………. 

e-mail……………………………….                                        

ul ...........   ............   ......   ...............  

kod pocztowy, miejscowość 

…………………………………

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

Oświadczam, że: 

1. Nie podlegam wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu w spółkach handlowych łub ustawowym zakazom konkurencji. 

2. korzystam z pełni publicznych. 

3. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

4. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego konkursu, 

5. w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. oświadczam, iż wypełniłem obowiązek, o 

którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 

(Dz.U.2017.2186 t.j. z dnia 2017.11.28), 

 

*właściwe podkreślić  

Data…………………………                              Podpis ……………………………. 

 

 

 

 

nr domu .......... nr mieszkania…… 

 





 

Załącznik Nr 3 

do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na 

stanowisko Prezesa Zarządu Karkonoskiego Systemu 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Bukowcu 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 

Prezesa Zarządu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o. o. w Bukowcu 

 

Rada Nadzorcza Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o. w Bukowcu stwierdza, że 

podani niżej kandydaci spełniają wymagania formalne określone w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego 

na stanowisko Prezesa Zarządu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o. o. w Bukowcu: 

1.  ....................................     ………… zam………………………………………………. 

2.  .......................    ............................. zam………………………………………………. 

3.  ............... ……………………….zam……………………………………………….. 

4. …………………………………zam……………………………………………….. 

 

Podpisy Członków Rady Nadzorczej  

1………………………………………. 

2………………………………………. 

3………………………………………. 

4……………………………………… 

Data………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 4 

do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na 

stanowisko Prezesa Zarządu Karkonoskiego Systemu 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. w Bukowcu  

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej .................   .......  .  ...................   .................................  .  

Formularz oceny wyników rozmowy kwalifikacyjnej  

Imię i nazwisko kandydata ...  .  .........................   ............   ........................  

 

Razem (do 50 punktów) 

Data i podpis Członka Rady Nadzorczej 

 

…………………………………………………..

Lp Zagadnienie Przedział 

ocen 

Ocena 

1.     1          wiedza działalności podmiotów w zakresie realizacji        

2.                    inwestycji z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i    

zbiorowego  

3.                    odprowadzania ścieków      

0- 10  

2.           znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem  

              zespołami pracowników                                                                                    0 -5                             

 

; 

3 znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze 

szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych z udziałem 

jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru 

właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalność 

gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów 

zarządzających gminnych spółek handlowych  

0 - 5  

 

4 Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe przydatne do 

wykonywania funkcji Prezesa Zarządu, w tym znajomość ustaw  

0 - 5   

5 Umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia i koncepcji 

zarządzania spółką, komunikatywność werbalna i pisemna  

0 - 5   

6 koncepcja zarządzania 0 - 2 0   



 

 

Załącznik Nr 5  

do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu 

Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. w Bukowcu 

 

Formularz ostatecznej oceny kandydatów 

 

 

 

Podpisy Członków Mady Nadzorczej 

1……………………………………………………2………………………………………………. 

3…………………………………………………….4………………………………………………… 

Data 

Lp. Imię i nazwisko kandydata Liczba punktów 

   

   

   

   

   

Kandydat/ci wskazany/i Prezesowi Zarządu 

Lp, Imię i nazwisko kandydata  

Liczba punktów 

   

  .  .  



 

 


