Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki ...Domaro sp. z o.o.
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
Prezydent Miasta Wodzisławia Ślaskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady
Nadzorczej spółki ...Domaro sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Liczba członków Rady Nadzorczej przewidziana do powołania: 3
Wymagania:

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki, powinien spełniać warunki wynikające z
przepisów art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j.
Dz. U. 2021, poz. 679 z późn. zm.) w związku z przepisami art. 19 ustawy z dnia 16
grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. 2021 r., poz.
1933 z późn. zm.) oraz warunki wskazane w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku
Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), w tym:
1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiadać 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,
3) spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy
podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),
d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
f)

posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),

g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),

h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra
Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub
Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r.
o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),

i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra
właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 318 z późn. zm.),
j)

złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją
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egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.
4) nie pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz
na podstawie innego stosunku prawnego,
5) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi,
6) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 5, w stosunku pracy ani nie świadczyć
pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
7) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako
członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub
interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki.
8) spełniać warunki określone w art. 10c ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (t.j. Dz. U. 2021, poz. 679 z późn. zm.) dotyczące zakazu kumulacji stanowisk
w dwóch lub większej liczbie organów nadzorczych.

2. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej
jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na
podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej
umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz
oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien:
1) być osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie być osobą, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone
w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590
i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych (zakaz, o którym mowa w pkt 2, ustaje z
upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że
wcześniej nastąpiło zatarcie skazania),
3) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych z udziałem jednostek
samorządu terytorialnego.
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4) spełniać inne niż określone wyżej wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w
odrębnych przepisach powszechnie obowiązującego prawa;

5) kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. zobowiązani są do złożenia Wojewodzie
Śląskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1633 z późn. zm.).
4. Wymagania preferowane:

1) wykształcenie wyższe w szczególności w zakresie: prawa, ekonomii lub techniczne
związane z działalnością spółki,

2) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem
spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,
3) doświadczenie zawodowe w sektorze, w którym spółka prowadzi działalność,
4) doświadczenie zawodowe w organach spółek, zwłaszcza w organach spółek z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego.
5. Kandydaci na członka Rady Nadzorczej zobowiązani są do przedłożenia następujących
dokumentów:
1) Wypełniony kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
2) odpis lub kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3) odpis lub kopię dokumentu wymienionego w ust. 1 pkt 3 lit. a-j niniejszego ogłoszenia,
potwierdzającego posiadanie uprawnień niezbędnych do zajmowania stanowisk w radach
nadzorczych spółek.

6. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki
określone w treści ogłoszenia, powinny zgłosić swój udział w postępowaniu w terminie do
dnia 8 czerwca 2022 roku do godziny 15:00 w formie pisemnej zgodnie z treścią
ogłoszenia, na adres wskazany w ust. 7. Decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

7. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego lub za pośrednictwem poczty przesłać na adres Urząd Miasta
Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.

8. Dokumenty aplikacyjne złożone osobiście, przesłane pocztą czy za pośrednictwem poczty
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kurierskiej powinny być złożone w terminie podanym w ust. 6 oraz znajdować się w
zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na członków Rady Nadzorczej ...Domaro sp. z
o.o.”
9. Bez rozpatrzenia pozostawia się:
1) oferty kandydatów, które wpłynęły po terminie,
2) oferty kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.

10. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje
możliwość odwołania się. Wybór kandydata i powołanie go do składu rady nadzorczej
spółki uzależniony jest od podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników
Spółki. W przypadku niewybrania kandydatom żadne roszczenia nie przysługują, złożone
dokumenty nie będą zwracane i po zakończonym procesie naboru będą podlegać
zniszczeniu.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej RODO), informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia
Śląskiego. Siedzibą Administratora Danych jest Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, 44300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4.

2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt IOD możliwy jest
poprzez: kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta – pok. 207, 44-300 Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4B, adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl, lub pod nr tel. 32 459 05 72. Z
IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a RODO oraz
art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej w celu
wyłonienia spośród kandydatów na określone stanowisko osoby, która możliwie
najdokładniej spełni oczekiwania Zgromadzenia Wspólników.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

5) Dane osobowe osoby wybranej w ramach procedury naboru zostaną umieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostaną udostępnione spółce ...Domaro sp. z o.o. W
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pozostałych przypadkach dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.

6) Dokumenty osób, które biorą udział w procesie naboru, będą przechowywane przez okres
ściśle określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Po zakończeniu naboru (tj. po
osiągnięciu celu) dane kandydatów którzy nie zostali wybrani, mogą być przetwarzane
przez okres 3 miesięcy.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
należy złożyć pisemną rezygnację z usługi w siedzibie Administratora Danych. Wobec
przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia
sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20. art. 21
rozporządzenia UE.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy rozporządzenia RODO.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie
danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury w naborze
kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały profilowaniu.
Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
Mieczysław Kieca
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