
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO  

PREZESA ZARZĄDU  

  
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Jagodna 1 C  

12-200 Pisz 

  
1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ogłasza konkurs 

na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o. o. w Piszu. 

 

2. Do konkursu może przystąpić Kandydat spełniający następujące wymogi: 

1)  może to być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a)  posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w 

Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 

b)  posiada 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, 

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 

samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek, 

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w 

szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka 

organu zarządzającego w spółkach handlowych, 

2) nie może to być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

a) 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 świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej 

umowy o podobnym charakterze, 

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz 

oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę 

na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji 

związkowej spółki z grupy kapitałowej, 

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. 

 

3. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz przedłożenia dokumentów jest zobowiązany 

dołączyć pisemnie opracowaną "Koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju 

Spółki".  

  

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określonych w ogłoszeniu konkursu:  

1) CV kandydata, własnoręcznie podpisane,   

2) list motywacyjny, własnoręcznie podpisany,  

3) koncepcja funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki,  

4) dyplom ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, 

5) inne dokumenty, wg uznania Kandydata, stwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności, 

6) kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające okres zatrudnienia,  

o którym mowa w ust. 2 pkt 1 li. b niniejszego ogłoszenia, 



7) kopie świadectw pracy (innych dokumentów) potwierdzające staż pracy na stanowiskach 

kierowniczych (spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c można 

udokumentować tymi samymi świadectwami pracy czy też dokumentami), 

8) stosowne oświadczenia wynikające z ust. 2 pkt 1 lit. d, ust. 2 pkt 2 niniejszego ogłoszenia 

oraz oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku 

Prezesa Zarządu Spółki, wg załącznika nr 2 do Regulaminu, 

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie na Prezesa Zarządu PEC Spółka z o.o. w 

Piszu, 

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku  

z konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o. o. w Piszu. 

 

Dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za wyjątkiem CV, 

listu motywacyjnego, oświadczeń i koncepcji.  

  

5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji 

zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Członków Rady Nadzorczej, która 

oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu. 

 

6. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą 

pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Rada 

Nadzorcza PEC Sp. z  o.o. w Piszu – Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC 

Sp. z o.o. w Piszu  - Nie otwierać".  Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 

16.05.2022 r. do godz. 14:30. 

 

Zgłoszenia Kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie 

podlegają rozpatrzeniu.  

Zgłoszenia Kandydatów niewybranych w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich  

w siedzibie Spółki, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia 

konkursu.  

Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Spółki i na stronie internetowej Spółki 

www.pecpisz.pl 

  

  

 


