
1. Wymagania niezbędne:

a. wykształcenie  wyższe  lub  wykształcenie  wyższe  uzyskane  za  granicą  uznane  w
Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b. minimum 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 w tym, co najmniej 3 – letnie
doświadczenie  na  stanowiskach  kierowniczych  lub  samodzielnych  albo  wynikających
z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

c. nienaruszanie  ograniczeń  lub  zakazów  zajmowania  stanowiska  członka  organu
zarządzającego w spółkach handlowych,

d. obywatelstwo  polskie  z  zastrzeżeniem informacji  zawartej  w  nagłówku  niniejszego
ogłoszenia,

e. stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska,

f. posiadanie  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych oraz  korzystanie  z  pełni  praw
publicznych,

g. niekaralność  za  umyślne  lub  nieumyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia
publicznego lub umyślne lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,

h. nieposzlakowana opinia.

i. Prezesem spółki STAL STALOWA WOLA - PIŁKARSKA Spółka Akcyjna w Stalowej
Woli NIE MOŻE być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 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,

 wchodzi  w  skład  organu  partii  politycznej  reprezentującego  partię  polityczną  na
zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

 jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy
pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
związkowej w którejkolwiek ze spółek miejskich,

 jej  aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi  konflikt  interesów wobec działalności
spółki.

2. Wymagania dodatkowe:
a. doświadczenie w zarządzaniu sportem,
b. znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania regulacji prawnych:
 ustawy o finansach publicznych,
 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 ustawy o gospodarce komunalnej,
 ustawy o sporcie,
 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 ustawy Kodeks pracy,
 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 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



 Ustawy o ochronie danych osobowych.
a. doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych,
a. dobra znajomość obsługi komputera,
a. doświadczenie w kierowaniu zespołem,
a. umiejętność skutecznego podejmowania decyzji,
a. zdolności logistyczno-organizacyjne,
a. umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem,
a. umiejętność skutecznego komunikowania się oraz budowania relacji,
a. wysoka dyspozycyjność,
a. wysoka kultura osobista,
a. odpowiedzialność, zaangażowanie i skuteczność w realizacji powierzonych zadań,
a. umiejętność analitycznego myślenia,
a. predyspozycje  osobowościowe:  asertywność,  umiejętność  pracy  w  zespole,
kreatywność, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,
a. umiejętność pracy pod presją czasu.
b.  doświadczenie w organizowaniu wydarzeń oraz pozyskiwania partnerów,

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a. kierowanie bieżącą działalnością spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b. organizowanie  działalności   spółki  z  szczególnym  uwzględnieniem  zakresu
sportowego oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań,

c. kierowanie  gospodarką  finansową  spółki  i  ponoszenie  odpowiedzialności  za  jej
prawidłowość,  w tym  opracowywanie  planu  finansowego  spółki,  dysponowanie  środkami
określonymi w planie oraz sporządzania finansowych i rzeczowych sprawozdań z działalności,

d. efektywne gospodarowanie mieniem będącym w zarządzie STAL STALOWA WOLA -
PIŁKARSKA Spółka Akcyjna,

e. sprawowanie funkcji pracodawcy wobec pracowników spółki,

f. współdziałanie z firmami i instytucjami w realizacji statutowych celów i zadań.

2. Warunki pracy na stanowisku:

a. praca na ww. stanowisku jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych
warunków pracy,

b. istnieją  bariery  architektoniczne  utrudniające  wykonywanie  pracy  i dostępność  do
pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych,

c. praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4
godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych,

d. długotrwałe skupienie wzroku na tej samej płaszczyźnie,

e. praca wymagająca współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi, a także innymi
instytucjami,

f. sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,

 

3. Wymagane dokumenty:

a.  pisemna koncepcja pracy na stanowisku Prezesa Zarządu STAL STALOWA WOLA -
PIŁKARSKA Spółka Akcyjna w Stalowej Woli na okres minimum 3 lata,

b. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c. list motywacyjny,



d. oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f. kserokopie świadectw pracy lub w przypadku niezakończonego okresu zatrudnienia
zaświadczenie  o  zatrudnieniu  z  informacją  o  udzielonym  urlopie  bezpłatnym  z  art.  174
Kodeksu pracy,

g. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

h. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

i. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,

j. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

k. oświadczenie  kandydata,  że  w  przypadku  wyboru  jego  oferty  zobowiązuje  się  nie
wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje
w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość
lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

l. inne dokumenty poświadczające wymagania dodatkowe.

 

Uwaga:

 kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
kandydata,

 prosimy o ułożenie dokumentów w kolejności wg powyższej listy,

 prosimy o nieskładanie ofert, przez osoby, które nie spełniają wymogów niezbędnych,
oferty takie są odrzucane na pierwszym etapie konkursu.

Wymagane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, złożone osobiście w terminie do dnia 18 marca 2020 r. 
do godz. 14:00 do w siedzibie spółki przy ul. Hutniczej 15, 37-450 Stalowa Wola, I piętro, pokój 111 w zaklejonych kopertach 
z imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania (adresem do korespondencji) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: „ Prezes 
Zarządu Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna"
W ofercie należy podać adres e-mail lub numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub 
telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru. W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki 
pocztowej do siedziby spółki w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu i godzina), nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej spółki.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez kandydatów. W przypadku nieodebrania dokumentów 
aplikacyjnych zostaną one komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.
 Druk oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz druk klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych załączony  
do ogłoszenia.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6 79 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 9S/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informuję, iż:
1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli jest Przewodniczący Rady 
Nadzorczej STAL STALOWA WOLA - PIŁKARSKA Spółka Akcyjna w Stalowej Woli;
2)      wszystkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Stalowa Wola, a także 
przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę kierować do Inspektora Ochrony Danych współce ( numeru telefonu +48 156 433 571);
3)      Administrator danych osobowych -  Przewodniczący Rady Nadzorczej STAL STALOWA WOLA - PIŁKARSKA Spółka Akcyjna w 
Stalowej Woli przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody;
4)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej 
przez Pana/Panią;
5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej;
6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia okresu roszczeń wynikającego z niniejszego procesu
rekrutacji;
7)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak pod rygorem wykluczenia z procesu rekrutacji;
8)      w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez STAL STALOWA WOLA - PIŁKARSKA Spółka 
Akcyjna w Stalowej Wola Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 



właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
9)      podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Jest Pan/Pani 
zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pana/Pani 
kandydatury w procesie rekrutacyjnym;
10)   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też w formie profilowania.


