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REGULATUIN

PRZEFROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO
MISSZKANIOWEJ,,B E,S KI D"

Niniejszy regulamin okreSla zasady przeprowadzenia
Miesekaniowej,,BE SKID', w Nowym Sqczu.

PREZE$A ZARZATU SP0TDZ|ELXt
w NowYM $4CZU

konkursu na stanowisko prezesa Spdldzielni

siq z kandydatern

Ogloszenie konkursu i tryb skladania ofert.
Konxurs oglasza i przeprowadza Rada Nadzorcza spoldzielni Mieszkaniowej ,,BESKlD,, w
Nowym Sitrczu

ogioszenre o terminie t warunkacn konkursu na stanowrskc Prezesa Spoidzielni Mieszkaniourej
,BESKID" w Nowym Sqczu zostante zarnieszczone rla tablicach cgloszen Spoidzielni
Miesekaniowej ,,BESKlD" w Nowym Sqczu, w biurze zarzqdu Spoldzielni, na stronie internetovve.l
Spoidzielni oraz z prasie lokalnei, co najmniej na 3 dni przed terminem skladania ofert wr.6r
ogloszenier stanowi zaiqcznik do ninrejsaego Regulaminu.

Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Tarzqdu zostanie udostgpniory
na stronie internetowel Sp6{dzrelni oraz dostqpny bqdzie w biurze $poidzielni Mieszkaniolt,e;
,,8ESK|D" w Nowym $qczu przy ut B A Konstanty 12A

Wymagania wobec kandydat6w przystgpujEcych do konkursu.
Wymagania konieczne:
1) wyks::talcenie wyzsze - techniczne, ekonomiczne rub prawnicze,
2) co na.lmniej 1 0 - letni sta2 pracy, w tym staz pracy na stanowisku kierowniczym,3) znajorrrr:Sc prawa spOldzietczego i zasad funkcjonowania spoldzielni,4) posiadanie pelnej zdolnoSci do czynnosci prawnych,
5) nrekaralnosc za umyslne przestepstwo, w lym przestqpslwo skarbowe,6) slan zdrowia umozriwiaiqcy pernienie funkcjr prezesa iarzqdu
Wymagan ia preferowane:
1) znaiomosc prawnych i ekonomlcznych aspektow funkclonowania podmiotdw gospodarczych

w warunkach gospodarki rynkowel
2\ unrrelgtnoSc kterowanta zespolem izarzqdzania zasobamr ludzkrmi oraz wiedza z zakresu

prawa pracy.
3) komunikatywnosc, rzeternosc i umrelqtnosc podejmowaria decyzji,4j pelna ctyspozycyjno$c,

il.

lll. Oferta
1 oferta zgios::ona przez kandydata w konkursie powinna zawierac.1) zyciorys (CV) i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania

2)

3)
4)

{adres, ttelefon kontaktowy, adres poczty e_mail),
dokumenty potwierdzajqce posiadane wyksztalcen ie,
odpisy irrnych dokument6w, np.. dyplomow, zaswiadczer,r lub certyfikatOw,
swiadectwa pracy lub zaSwiadczenie potwierdzajqce minimum to-tetni sta2 pracy, w tym staz
pracy na stanowrsku kierowniczym,

5) aktualnel informacjg z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralnosci (wystawionq nie wczesniel
ni2 2 mir:siqce preed datq upiywu skladania ofert),

6) oSwiadczenre o korzystaniu z pelni praw publrcznych i o edolnofci do czynno$ci prawnych,7) oswtadczenie o rezygnaclr, z chwila wyboru na stanowisko Prezesa Zarzqdu z dzialalnosc;i
konkurencylneJ wobec spoldzrelnr



8) prsernnq zgodq na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z
przepisamr o ochronre danych osobowych,

9) oSwiadczenie o braku pokrewienstwa lub powinowactwa z czlonkami Rady Nadzorczej,
'10) aktualne zaSwiadczenie lekarskie stwierdzajqce brak pzeciwwskazafi zdrowotnych do pracy

na stanowisku kierowniczym {wystawione przez lekarza medycyny pracy nie wcze$niej niz itO
dni przed datq uplywu terminu skiadania ofert).

'1.1) pisemne oSwiadczeni* o zapoznaniu siq z Reguiaminem przeprowadzenia konkursu ijeglo
akceptacli

2 Dokumenty powinny byc zlozone w oryginale iub kopii po$wiadczorej za zgodnoSC z oryginalem
przez kandydata W pzypadku zlozenra kopii dokument6w kandydat lest zobowiqzany clo

przedstawienia ich oryginatdw Radzie Nadzorczej podczas fozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie
rozmowy kwalifikacyjnej kandydat moze przedstawic inne dokumenty twiEzane z iego ofertq.

3 Zgloszenia nie spelniaiace powyzszych wymagan lub zlozone po uptywie terminu okreSlenego w
ogtoszenru nie podlegalq rozpatrzeniu

lV. Tryb zglaszania ofert.

1 Warunkrem wziqcia udzialu w konkursie jest zloZenie pisemnej ofefiy w terminie podanym w
ogloszeniu

2 Ofertq zawiera;qcq wszystkre dokumenty, o ktdrych mowa w czq$ci lll nalezy skiadaC w
zaklejone.y kopercie w sekretariacie Spd.ldzielni w dni robocee od poniedzialku do piqtku w
godzinach pracy Spd*dzielnrz dopiskienr ,,Konkurs na stanowisko Prezesa Zarzqdu".

t. W przypadku skiadania oferly za po5rednictwem poczty decyduje data wpiywu oferty do

Spoldzielni, a nle data stempla pocztowego.

V. Procedura konkursowa.

1. Po upiywie termrnu wyznaczonego do sktadailia ofert Prezydium Rady Nadzorczel sprawdza, c.zy

oferty zawieralq wszystkie elementy wymienione w pkt ill Regulaminu

2. Zwoiuje posiedzenre Rady Nadzorcze; w celu dokonania wyboru Frezesa Sp6ldzielni.

3. Prezydium przedkiada Radzie Nadzorczej wszystkie oferty z informacjq, czy spe{ni{y one

wymagania okre$lone w punkcie lll Regulaminu. Rada Nadzorcza podejmuje decyzjq o

odrzuceniu oferty lub 1e.1 rakwalifikowaniu do dalszego etapu konkursu.

4 Odrzuceniu podlegajq oferty
1) nre spelnialqce wymagan okreSlonych w pkt lll.
2) zawierajqce niekompletne lub nte poSwiadczone dokumenty.
3) ktore zostaly zlozone po wyznaczonym terminie do skladania ofert.

5 Do rozmow kwalifikacylnych Prezydium Rady Nadzorczej zaprasza kandydat6w
rekomendowanych przezPrezydium w zwiqzku ze speinienie.n wymaganych kryteridw

6 Prezydium Rady drogq mailowq i telefonicznie zawiadamia kandydata o

zakwalifikowaniu do dalszego etapu postgpowania konkursowego podalqc termin i miejsce
rozmowy. na co na1mnie; 3 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej

7. Na rozmowq kwalifikacyjnq kandydat powinien zabrac ze sobq dokument toZsamoSci.

8 Przewodniczqcy Rady zaprasea kandydat6w na salq obrad w porzqdku alfabetycznym nazwisk i

udziela gtosu kazdemu z kandydatow. Rada Nadzorcza mo2e wyznaczyd czas wypowie<lzi

kandydatow

9 Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny kandydalow bqdq mtqdzy innymi
1) tematy dotyczqce dzialalnoSci spoldzieint mieszkaniowe.l

?) strategaa rozwoju orazwt4a dzialalnoSci spdldzielnt ma nalblizsze laia,

3) sprawdzanie wiedzy w zakresie zarzqdzania i kierowania zespolami pracownik6w.

4) znajomosd aklualnego statutu spoldzielni i zagadnieri finansowych spdldzielni,



5) innych spraw bedqcych w zatnterescwaniu czlonkOw Rady Nadzorczel.

10 Po przesiuchanru wszystkich kardydatow Przewodniczqcy Rady zarzqdza dyskuslq.

11 Kandydao, w tym czlonkowre Rady Nadzorczel kandydujqcy na stanowisko Prezesa Zarzqdu

nie mogq uczestniczyC w obradach Rady podczas procedury wyborczej, za wyjqtkiem czasu
pzesluchania kandydata.

Vl. Rozsttzygniqcie konkursu.

1 Po zakonczenru rozrfiow kwalifikacyjnych Rada Nedzotcza moZe dokonac wyboru Prezesa

Zarz4du Sp*ldzrelni Mieszkaniowej ,,BESKID" w Nowym $qcz:.t w glosowaniu tajnym w

nast?pulAcy sposob
1 ) na kartach da glosowania nazwisKa wszystkrch kandydat6w, uczestnlczqcych w'

rozmowach kwatifikacylnych. umieszczone sq w porzqdku alfabetycznym nazwisk,

2) aby glos byl wazny kazdy uprawnrony do giosowania czlonek Rady Nadzorczej wskazuje'

na karcie do glosowanra jedno nazwisko r rmrg wybranego przez siebie kandydata

3) liczenie glosow dokonywane jest przez Komisjq Skrutacyjnq powolanq przez Radq,

Nadzorcza w giosowaniu jawnym, kt6ra ze swojego grona wybiera Przewodniczqcego,
4) kandydatem wybranym na stanowisko Prezesa Zarzqdu zostaje ta osoba, kt6ra uzyskal;r

co najmnrel 213 waznte oddanych glosow.

2. Komrs.la Skrutacyjna przygotowu.ye karty do giosowanta w liczbre rowne; ohecnym na posiedzenitr

czlonkom rady, umieszcza)4c na nich w porzqdku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatow

Karty do glosowania powinny byc ostemplowane pieczqciq Spdldzielni.

1) Komisja Skrutacyjna rozdale karty do glosowania wszystkim obecnym czlonkom Rady Nadzorczej

bezpo6rednio przed rozpoczqciem glosowania.

2t Karty do giosowania zbiera ioblicea wynrk giosowania. Z kaidego przeprowadzonego glosowania

Komisla skrutacylna sporzqdza protokol

3) Przewodnrczqcy Komis;r $krutacyjnei ogiasza wyniki gtosowania w obecnoSci kandydatow podajqr:

ilosc zdobytych gtosow przez kazdego z kandydatow

3 Rada Nadzorcza uniewaznia konkurs r dokonu1e ogloszenia ponownie konkursu iezeli
1) na konkurs nie wplynqia 2adna oferta,

Z) Zadna ze afozonych ofert nie spelnia wymogow {ormalnych okreSlonych w pkt lll
Regulaminu

3) w wyniku glosowania. o ktorym mowa w pkt Vl ust 1 nte dokonano wyboru Prezesa Zarzqdu

4. W pzypadku zaistnrenia jednej z przyczyn okreSlonych w pkt Vl ust 3, procedurq konkursr.r

rozpisu.le sig na nowo w terminie nie dluzszym ni2 2 tygodnie od terminu pierwszego konkursu

5 Rada Nadzorcea powiadoml na pismie kandydat6w uczestniczqcych w postqpowanir.r

konkursowym o Jego wynikach. Dokumenty ziozone przez kandydat6w podlegajq zwrotowi listen't

poleconym za zwrotnym poSwiadczeniem odbioru lub osobi*cie pzez kandydata.

6. Rada Nadzorcza zastrzega sobie mozliwosc zakoriczenia postqpowania konkursowego w

kazdym czasie bez podanta przyczyny

Vll. Wybor Prezesa Zarzqdu Sp6tdzielni Mieszkaniowoj ,,Beskid" w Nowym Sqczu

1 Wybor Prezesa Zarzqdu nastqpu;e w drodze uchwaly Rady Nadzorczel.

2 Rada Nadzo rcza na posiedzeniu z udzialem wybranego Prezesa Zarzqdu Spoldzlelni zawiera z

nim umowq o pracq stosownie do wymogow kodeksu Pracy.

3 Wynagrodzenie za pracq wybranego Prezesa Zarza.du okre6la uchwala Rady Nadzorczej



Vlll, Poslanowienia koficowe.

1 Regulamin niniejszy zostal uchwalony uchwalq nr 2AD019 Rady lrladzorczej Spo.ldzielnr
Mieszkaniowel ,,BESKlD" w Nowym $qczu z dnia 21 sierpnla ?019r robowiqzuje z dnierr
uchwalenia

2 Do Regulamrnu do{qczone Jest Jako zalEcznrk ogioszenie o konkursie na stanowisko Preze:ia
Zarzqdu Spoldz:elni Mieszkaniowel ,,3ESK|D" w Nowym Sqczu oraz wskazane w Regulaminie
o$wradczen ia kandydatow

Zataczniki do Regulaminu:
1) Ogloszenie o termrnie rwarunkach konkursu na stanowisko Prezesa Sp6ldzielni Mieszkaniowej .,BESKlD" w

Nowym Sqczu.
oSwiadczenie o korzyslaniu z pelni praw publicznych i o zdolnoSci do czynnosci prawnych,

o$wiadczenie o rezygnacji, z chwilq wyboru na stanowisko Prezesa Zarz7du z dztalalnoSci konkurencylnel
wobec Sp$idzielni,
zgoda na przelwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danyr:h

osobowych,
oSwradczenie o braku pokrewienstwa lub powinowactwa z czionkami Rady Nadzorczej,
oSwiadczenie o zapoznaniu siq z zasadarni praeprowadzenia konkursu i ich akceptacji.

2j
3)

4)

A!

o)

Sekretaz Rady Nadzorczej Przewodniczqcy Rdy Nadzorczej
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oSwt-4DczENlE

kandydata w konkursie na $tanowisko Prezesa Spdldzielni Mieszkaniowei ,,BE$KlD"
w Nowym Sqczu

OSwiadczam, ze korzystam z pelnr praw publicznych oraz postadam peinq zdolno$C do

czynnosci prawnych

(mieiscowo$c, data, czytelny podpis)



oSwt*oczeNte
kardydata w konkursie na stanowiqko Prezesa Sp6tdzielni Mieszkaniowej ,,BESKlD"

w Nowym Sqczu

Oswiadczam, 2e wyra*am zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych rr,t'

dokumentach zlozonych do Spoldarelnr Mieszkaniowych ,,BESKID" w Nowym $qczu w zwiqzku I
procedurq wyboru na stanowisK* Prezesa $pdtdzi*lni Mieszkaniowych . BESKID" w Nowym Sqczu, co jesr:

nrezbqdne w procesie oceny molej kandydatury na ww. sta**wisko

imieJ$cowosc. data, crytelny, podpis)



oSwtADczENtfr

kandydata w konkursie ne atano${isko Prezesa Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,,BESKlD"
w Nowym Sqczu

Oswradczam ze z czionkarnr Rady Nadzorcze,l nte wiqle mnie stosunr:k

pokrewrensiwa lu b powrnowactwa

(mieJscowosc. data. czytelny podpis)



g$wtnnczrrutr

kandydata w konkursie na stanowisko Prezesa Spoldzielni Mieszkaniowej ,,BE$KlD"
w Nowym Sqczu

Oswiadczam, ze zapoznalem siq z aasadami konkursu na slanowisko Prezesa Sp6idzielni

Mreszkanrowel ,,BESKID" w Nowym Sqczu oraz je akceptulq

imrelscowo6c. data. czytelny podpis)


