Załącznik nr. 1
do Uchwały Nr 46/2022 Rady Nadzorczej
z dnia 30.09.2022r.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy ogłasza konkurs na
stanowisko Prezesa Zarządu Banku

1. Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
1) wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomii, bankowości lub finansów a także inne
wykształcenie wyższe wraz z ukończeniem studiów podyplomowych w dziedzinie
ekonomii, bankowości lub finansów
2) doświadczenie w kierowaniu wyrażające się pełnieniem funkcji członka Zarządu banku
spółdzielczego przez okres co najmniej 5 lat,
3) korzystanie z pełni praw publicznych,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu określonym w
przepisach ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu Banku,
5) niekaralność
2. Kandydat na Prezesa Zarządu Banku oprócz wymagań określonych w ust. 1 powinien
posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w następują obszarach działalności:
1) budowania strategii rozwoju banku,
2) organizacji wewnętrznej i zarządzania Bankiem
3) zarządzania zasobami ludzkimi
3. Kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Banku powinno przedstawić:
1) CV zawierające informacje o zajmowanych stanowiskach wraz z klauzulą o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2) kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa
w ust. 1,
3) kopie dyplomu ukończenia studiów,
4) aktualne zaświadczenie o niekaralności,
5) oświadczenie, iż nie jest prowadzone przeciw kandydatowi postępowanie karne lub
postępowanie karno – skarbowe,
6) oświadczenie, że wobec kandydata nie został orzeczony zakaz prowadzenia

działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz
zakaz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika osoby prawnej,
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i znajomości i znajomości języka
polskiego,
8) podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat będzie zobowiązany przedstawić
koncepcje zarządzenia Bankiem oraz funkcjonowania Banku w ramach Zrzeszenia SGB
4. Zgłoszenia należy składać lub przesyłać na adres Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej
w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 12, 99-100 Łęczyca w zaklejonej kopercie z napisem
konkurs na Prezesa Zarządu Banku w terminie do dnia 17.10.2022r godz.15:30.
5. Zgłoszenia kandydatów niespełniających wymogów w ogłoszeniu oraz zgłoszone po
terminie zostaną odrzucone.
6. Kandydat może uzyskać informacje o Banku od dnia 03.10.2022r do 17.10.2022r.
Zakres informacji obejmuje aktualny odpis z rejestru KRS, sprawozdanie finansowe
za 2021r, Statut Banku, Regulamin organizacyjny Banku.
7. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną
powiadomieni telefonicznie, mailowo co najmniej na 3 dni przed terminem rozmowy.
8. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez
podania przyczyny.

