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REGULAMIN
PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA
ZARZĄDU SPOŁDZIELNI BUDOWLANO- MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA
W BIAŁYMSTOKU
, Ogłaszanie konkursu.
1. Konkurs ogłasza i przeprowadza Rada Nadzorcza.
2. Ogłoszenie o terminie i warunkach przeprowadzania konkursu zostanie zamieszczone
na stronie internetowej Spółdzielni, w Gazecie Wyborczej, Kurierze Porannym, na
portalu pracuj pl., białystok online oraz na tablicach ogłoszeĔ w siedzibie Spółdzielni i
w siedzibach administracji, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do
składania ofert.
,, Komisja konkursowa.
1. RolĊ komisji konkursowej pełni Rada Nadzorcza .
2. Komisja konkursowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, jego ZastĊpcĊ
oraz Sekretarza.
3. W pracach komisji mogą uczestniczyü z głosem doradczym inne osoby zaproszone
przez RadĊ Nadzorczą.
4. W pracach komisji uczestniczy Zarząd z głosem doradczym oraz prawem zadawania
pytaĔ kandydatowi.
5. Posiedzenia komisji są protokołowane.
6. Protokół komisji konkursowej podpisują wszyscy obecni członkowie komisji.
,,, Wymagania wobec kandydatów przystĊpujących do konkursu.
1. Wymagania niezbĊdne
1.1. Dyplom ukoĔczenia studiów wyĪszych o kierunku ekonomicznym, prawniczym
lub technicznym.
1.2. Co najmniej 9 letni staĪ pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym.
1.3. Przygotowanie pisemnej wizji funkcjonowania na stanowisku Prezesa
Spółdzielni.
1.4. Posiadanie pełnej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych.
1.5. Korzystanie z pełni z praw publicznych.
1.6. NiekaralnoĞü za przestĊpstwo umyĞlne lub za przestĊpstwo karnoskarbowe.
1.7. Nie prowadzenie działalnoĞci konkurencyjnej wobec Spółdzielni.
1.8. Brak pokrewieĔstwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady
Nadzorczej i Zarządu.
1.9. ZnajomoĞü prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni
mieszkaniowych.
1.10. NiezbĊdna wiedza w zakresie rachunkowoĞci zarządczej, audytu i kontroli
finansowej.
1.11. ZnajomoĞü zagadnieĔ związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników oraz niezbĊdna wiedza z zakresu prawa pracy.
1.12. Dobry stan zdrowia.
2. Atuty dodatkowe
2.1. Licencja zarządcy nieruchomoĞci lub studia podyplomowe w zakresie
gospodarki nieruchomoĞciami.
2.2. Pełnienie funkcji prezesa zarządu, członka zarządu, członka rady nadzorczej.
2.3. DoĞwiadczenie w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiĊbiorstw lub
spółdzielni.
2.4. DoĞwiadczenie w pozyskiwaniu Ğrodków zewnĊtrznych.
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2.5. Posiadanie umiejĊtnoĞci negocjacyjnych.
2.6. KreatywnoĞü i samodzielnoĞü w pracy.
,9 Zgłoszenie (oferta) kandydata powinno zawieraü:
1. ĩyciorys (CV) i list motywacyjny ze zdjĊciem oraz informacje o sposobie
kontaktowania siĊ z kandydatem (adres do korespondencji i numer telefonu
kontaktowego).
2. Dyplom ukoĔczenia studiów wyĪszych oraz inne dokumenty Ğwiadczące o
posiadanych kwalifikacjach
3. Aktualne zaĞwiadczenie o niekaralnoĞci z Krajowego Rejestru Karnego (wystawione
nie wczeĞniej niĪ 3 miesiące od upływu terminu do składania ofert).
4. ĝwiadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające 9 letni staĪ pracy.
5. OĞwiadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. OĞwiadczenie o posiadaniu pełnej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych.
7. Aktualne zaĞwiadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak
przeciwwskazaĔ do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wczeĞniej niĪ
1 miesiąc przed upływem terminu do składania ofert).
8. OĞwiadczenie o nie prowadzeniu działalnoĞci konkurencyjnej wobec Spółdzielni.
9. OĞwiadczenie o braku pokrewieĔstwa lub powinowactwa z członkami Rady
Nadzorczej.
10. OĞwiadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postĊpowaĔ przez uprawnione
organy lub sądy.
11. Pisemna wizja funkcjonowania na stanowisku Prezesa Spółdzielni.
12. W przypadku pełnienia funkcji prezesa zarządu, członka zarządu, członka rady
nadzorczej naleĪy podaü nazwĊ spółdzielni/spółki oraz czasookresy pełnienia funkcji.
13. WyraĪenie zgody na przetwarzanie danych przez RadĊ Nadzorczą dla celów
postĊpowania kwalifikacyjnego poprzez zapis o treĞci: „WyraĪam zgodĊ na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.”
14. W trakcie postĊpowania kwalifikacyjnego kandydat moĪe przedstawiü komisji
konkursowej dodatkowe dokumenty.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata oraz staĪ pracy naleĪy przedłoĪyü
w oryginałach lub odpisach poĞwiadczonych notarialnie. Odpisy mogą byü poĞwiadczone
przez wyznaczonego pracownika Spółdzielni.
9 Zgłoszenia kandydatów
1. Warunkiem wziĊcia udziału w postĊpowaniu konkursowym jest złoĪenie pisemnego
zgłoszenia (oferty) w terminie do 06 czerwca 2017 r. do godziny 15.
2. Oferty naleĪy złoĪyü w sekretariacie siedziby Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1
(w godzinach urzĊdowania) w zamkniĊtej kopercie z dopiskiem „PostĊpowanie
konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu – nie otwieraü”.
3. W przypadku składania oferty za poĞrednictwem poczty decyduje data wpływu
zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.
4. Zgłoszenia kandydatów złoĪone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie
spełniające wymogów okreĞlonych w pkt IV nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci
nie wezmą udziału w postĊpowaniu konkursowym.
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9, Procedura konkursowa
1. Po upływie terminu wyznaczonego na składanie zgłoszeĔ, przewodniczący komisji
konkursowej wyznaczy termin posiedzenia komisji konkursowej.
2. Na pierwszym posiedzeniu komisja konkursowa dokona wstĊpnej oceny ofert pod
wzglĊdem formalnym.
3. Oferty podlegające odrzuceniu :
3.1 zawierają niekompletne dokumenty, o których mowa w pkt IV,
3.2 zostały złoĪone po wyznaczonym terminie.
4. Kandydaci, których zgłoszenia spełniają wymagane kryteria są zapraszani do rozmów
kwalifikacyjnych.
5. O zakwalifikowaniu kandydata do dalszego etapu kwalifikacyjnego decyduje komisja
konkursowa zwykłą wiĊkszoĞcią głosów w głosowaniu jawnym.
6. O zakwalifikowaniu do dalszego etapu postĊpowania konkursowego komisja
konkursowa zawiadamia kandydatów telefonicznie.
7. Rozmowy kwalifikacyjne bĊdą prowadzone w siedzibie Spółdzielni, a o ich terminie
kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie co najmniej 5 dni przed wyznaczonym
terminem.
8. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegaü bĊdą w
szczególnoĞci:
8.1 Wiedza na temat aktualnej działalnoĞci Spółdzielni, zasad jej funkcjonowania.
8.2 Wiedza z zakresu prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
8.3 Przygotowana przez kandydata wizja funkcjonowania na stanowisku Prezesa
Spółdzielni.
8.4 ZnajomoĞü zagadnieĔ związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników.
9,, RozstrzygniĊcie konkursu
1. Po zakoĔczeniu rozmów kwalifikacyjnych komisja konkursowa dokona wyboru
Prezesa Zarządu w drodze głosowania tajnego zwykłą wiĊkszoĞcią głosową według
nastĊpujących zasad:
1.1 na kartach do głosowania nazwiska kandydatów są umieszczane w kolejnoĞci
alfabetycznej,
1.2 głosowanie odbywa siĊ przez złoĪenie karty wyborczej do urny w obecnoĞci
komisji skrutacyjnej,
1.3 głosujący skreĞla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje,
1.4 w przypadku, gdy liczba nieskreĞlonych nazwisk na złoĪonej do urny karcie
jest wiĊksza od jednego, kartĊ wyborczą uznaje siĊ za niewaĪną,
1.5 liczbĊ głosów oddanych na poszczególnego kandydata oblicza komisja
skrutacyjna,
1.6 przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania,
1.7 Prezesem Zarządu zostaje kandydat, który w I turze wyborów otrzymał, co
najmniej 50% oddanych waĪnych głosów,
1.8 jeĪeli w I turze wyborów nie został wybrany Prezes Zarządu, zarządza siĊ II
turĊ wyborów. Do II tury wyborów stają tylko dwie osoby, które w I turze
wyborów otrzymały najwiĊcej głosów. Prezesem Zarządu zostaje kandydat,
który w drugiej turze otrzymał najwiĊksza liczbĊ osób.
2. Komisja konkursowa powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w
postĊpowaniu konkursowym o jego wynikach oraz dokona zwrotu złoĪonych
dokumentów pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu tym kandydatom, którzy nie
zostali wybrani na stanowisko Prezesa Zarządu.
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3. W przypadku nie dokonania wyboru Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza podejmuje
decyzjĊ o sposobie i zasadach przeprowadzenia wyboru Prezesa Zarządu.
4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie moĪliwoĞü uniewaĪnienia postĊpowania
konkursowego w kaĪdym czasie bez podawania przyczyny.
VIII. Powołanie Prezesa Zarządu
1. Powołanie Prezesa Zarządu nastąpi uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza zawiera z Prezesem Zarządu umowĊ o pracĊ na czas okreĞlony.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez RadĊ Nadzorczą dnia 19 maja 2017 roku
uchwałą nr 9/2017 i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Spółdzielni oraz bĊdzie
udostĊpniony w sekretariacie siedziby Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 od dnia 22 maja
2017 r.

Rada Nadzorcza
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