
OGŁOSZENIE O NABORZE NA PREZESA ZARZĄDU spółki: 

„KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Morawica 

 

Zapraszamy do składania zgłoszeń na Prezesa Zarządu spółki: „KORAL” sport i rekreacja sp. 

z o.o. z siedzibą w miejscowości Morawica  

 

Kandydat na Prezesa Zarządu „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. musi spełniać 

wymogi określone w art. 22. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.). 

Kandydat na Prezesa Zarządu „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. powinien, odnośnie 

wykonania zadań powierzanych przez Miasto i Gminę Morawica na podstawie art. 7 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w 

tym w zakresie kultury fizycznej, związanych z terenami rekreacyjnymi i urządzeniami 

sportowymi oraz z organizacją imprez kulturalnych i  zarządzaniem zbiornikiem wodnym na 

rzece Morawce, a w szczególności: 

 zarządzania obiektem pływalni w Morawicy,  hali sportowej w Bilczy i boisk 

sportowych, 

 zarządzania zbiornikiem wodnym na rzece Morawce, 

 administrowania  zbiornikiem retencyjnym do gromadzenia wód opadowych wraz z 

rowami odprowadzającymi wodę opadową do zbiornika położonymi w Bilczy, 

 administrowania ciągami pieszo-rowerowymi, placem zabaw, parkingami z drogą 

manewrową, oświetleniem terenu oraz kanalizacją deszczową położonymi w Bilczy, 

 administrowania placami zabaw na terenie Miasta i Gminy Morawica 

oraz innych zadań wynikających ze zleceń organu wykonawczego Miasta i Gminy Morawica  

 

wykazać się znajomością przepisów prawa co najmniej takich jak: 

1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 2171). 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. 

zm.). 

6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z 

późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

505 z późn. zm.).  

8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. 

zm.). 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą 

kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. poz. 108 z późn. zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie 

wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt 

ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt 

medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. poz. 261 z późn. zm.). 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie 

sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, 

nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. poz. 286 z późn. zm.). 



 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie udziału w postępowaniu do 17 lutego 2020 r. 

do godziny 14:00 przez złożenie osobiście w biurze Spółki bądź przesłanie za pośrednictwem 

poczty (liczy się data wpływu do Spółki) na adres: „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o., 

26-026 Morawica, ul. Szkolna 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Prezesa 

Zarządu”, poniższych dokumentów: 

1) zgłoszenie kandydata, 

2) CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej, 

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień niezbędnych do 

zajmowania stanowiska w zarządzie spółki handlowej, 

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. 

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Jednocześnie informuje się, że kandydat wybrany na Prezesa Zarządu, urodzony przed 1 

sierpnia 1972 r., przed powołaniem do Zarządu, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia 

lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) albo informacji o 

uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a w/w ustawy. 
 

         

   /  / Zdzisław Brodecki 

Przewodniczący Rady Nadzorczej  

 


