
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2022 

Rady Nadzorczej MOSiR 

w Mińsku Mazowieckim Sp.z o.o. 

 

RADA NADZORCZA 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. 

ogłasza konkurs publiczny na stanowisko Prezesa Zarządu  

 

1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne:   

1) spełniać wymogi określone w art. 22 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 

zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz określone dodatkowo przez Radę 

Nadzorczą, to znaczy łącznie spełniać następujące warunki; 

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą 

uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, 

b) posiadać co najmniej 8-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) posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych 

lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek, 

d) spełniać inne niż wymienione w lit. a–c wymogi określone w przepisach 

odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania 

stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; 

2) korzystać z pełni praw publicznych; 

3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; 

4) nie być skazanym  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) nie być karanym za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-

XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art 590 i art. 591 kodeksu spółek 

handlowych; 

6) wykazywać się znajomością zagadnień ekonomicznych, prawnych i 

administracyjnych; 

7) obywatelstwo polskie; 

8) posiadać prawo jazdy kat. B; 

9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku; 

2. Wymagania dodatkowe 

1) znajomość obsługi komputera; 

2) doświadczenie w kierowaniu zespołem; 

3) wysoka kultura osobista; 

4) umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i odporność na stres; 

5) umiejętność pracy pod presją czasu; 

6) umiejętność skutecznego komunikowania się oraz budowania relacji; 

3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać: 

1) CV i list motywacyjny, własnoręcznie podpisane; 



2) pisemne opracowanie zawierające koncepcję funkcjonowania, rozwoju i 

zarządzania Spółki;  

3) kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych, kursów, szkoleń, informacje o 

osiągnięciach, wyróżnieniach; 

4) kopie świadectw (zaświadczeń) potwierdzające wymagania, o których mowa w pkt. 

1;  

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności 

do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania 

stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych, niekaralności, zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem i stanie zdrowia, 

zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o., w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej 

https://mosir.org.pl 

6) dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za wyjątkiem 

CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i opracowania, własnoręcznie podpisanych 

przez kandydata.  

  

4. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. lub drogą pocztową za 

potwierdzeniem odbioru, na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku 

Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki w 

zamkniętych kopertach z dopiskiem "Rada Nadzorcza Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.  – Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.  - Nie 

otwierać do dnia 01.06.2022 r.". W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje 

data i godzina doręczenia. Zgłoszenia do konkursu należy składać do 31.05.2022 r. 

  

5. Oferty dostarczone po w/w terminie będą zwracane bez otwierania. 

 

6. Oferty dostarczane pocztą powinny zawierać adres zwrotny. 

  

 

1) Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://mosir.org.pl 

 

  

Rada Nadzorcza w składzie     

                   

      Przewodniczący RN: Piotr Wojdyga 

       Członek RN: Agnieszka Chocholska 

                  Członek RN: Paweł Chmieliński 


