
                                                            Komunikat  

                        Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szydłowie 

                                  o  konkursie na stanowisko Prezesa Banku 

 

       1. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Szydłowie organizuje konkurs na         

 stanowisko Prezesa Banku. 

       2.  Kandydaci na stanowisko Prezesa zarządu powinni spełniać następujące kryteria:  

          1)  wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze, 

          2/ co najmniej 3 letni staż na stanowisku kierowniczym w Banku lub      

               wykonywania przez co najmniej 3 lata funkcji w organach banku, 

          3/  korzystanie  z pełni  praw publicznych, 

          4/  posiadanie  pełnej zdolności do czynności prawnych, 

          5/  niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem  

               przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, 

          6/ kandydat nie spowodował udokumentowanych strat w miejscu pracy albo w  

    związku z pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej,    

          7/ nie został orzeczony wobec kandydata zakaz prowadzenia działalności gospodarczej  

              na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika    

              przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej,  

              spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni, 

          8/ spełnianie  wymagań określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe. 

          9/ jest członkiem Banku Spółdzielczego w Szydłowie lub powinien dopełnić  

     członkostwa  przed przystąpieniem do konkursu.    

         3. Pisemne zgłoszenie kandydata należy zgłaszać w zaklejonej kopercie z napisem :   

       „Konkurs na stanowisko Prezesa banku”. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie   

   do dnia 30.01.2013 r. w siedzibie Banku lub listem poleconym za zwrotnym  

    potwierdzeniem odbioru pod adresem: Bank Spółdzielczy w Szydłowie, ul.  

    Kościelna 1, 28-225 Szydłów. Decyduje data i  godzina doręczenia zgłoszenia. 

          

         4. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

           1/ list motywacyjny,  

           2/ kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, z przebiegiem dotychczasowej pracy   

    zawodowej, zawierający klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

    osobowych do potrzeb przeprowadzania postępowania konkursowego, zgodnie z 

    Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 

    2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)”. Wzór kwestionariusza osobowego udostępniany 

    jest kandydatom w siedzibie Banku oraz na stronie internetowej, 

     3/ aktualne zaświadczenie o niekaralności. W przypadku niemożności złożenia takiego       

     zaświadczenia w dacie składania dokumentów konkursowych, kandydat powinien je  

     przedłożyć najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej, pod 

     rygorem wykluczenia kandydata z postępowania konkursowego. 

   4/ oświadczenie o korzystaniu z pełni  praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności 

       do czynności prawnych, nie spowodowaniu udokumentowanych strat w miejscu 

pracy albo w związku z pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej oraz  nie 

orzeczeniu wobec kandydata zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika 

przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, według wzoru 

 udostępnionego przez Bank 

             a ponadto: 

     5/ kopie świadectw pracy potwierdzających  spełnienie warunków z § 3 pkt 2, 



     6/ kopie dyplomu ukończenia studiów, odbytych szkoleń zawodowych i kursów,    

         informacji o wyróżnieniach i nagrodach, 

     7/ aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak  

         przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu. 

        5. Kandydaci oprócz dokumentów wymienionych w paragrafie poprzedzającym powinni   

       dołączyć pisemną koncepcję zarządzania Bankiem. 

            Do powyższego celu kandydatom może być udostępniony, jeśli tylko zgłoszą taką  

            potrzebę, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS,. sprawozdanie finansowe za  

            ostatni okres sprawozdawczy, statut Banku Spółdzielczego. 

        6. Otwarcie zgłoszeń nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu  04.02.2013 r. 

            o godz. 9.00 w siedzibie Banku. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 

     11.02.2013 r. 

        7 .O rozstrzygnięciu konkursu kandydat zostanie powiadomiony listem poleconym. 

 

  W imieniu Rady Nadzorczej:  Przewodniczący Tadeusz Graca 


