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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4 /21 Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko - Własnościowej „Praca”                          

w Iławie 

REGULAMIN 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko Własnościowej „Praca” w Iławie 

I. OGŁASZANIE KONKURSU I TRYB SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ 

1. Konkurs ogłasza i przeprowadza Rada Nadzorcza. 

2. Ogłoszenie o terminie i warunkach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa 

Zarządu Spółdzielni zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni             

w portalu internetowym Info Iława oraz w jednym numerze Tygodnika Kurier Iławski, 

co najmniej na 10 dni przed upływem terminu do składania zgłoszeń.   

3. Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu udostępniony 

zostanie na stronie internetowej Spółdzielni oraz dostępny będzie w sekretariacie 

siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej.   

II. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Komisję Konkursową (Skrutacyjną),                             

w trzyosobowym składzie. 

2. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez 

Komisję Konkursową. 

3. Posiedzenia Komisji Konkursowej są protokołowane.  

4. Protokół Komisji Konkursowej podpisują wszyscy obecni Członkowie Komisji.  

III. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU 

1. Wymagania:  

a. wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, prawnicze lub ekonomiczne)  
b. staż pracy minimum 10 lat  
c. co najmniej pięcioletni staż na stanowisku kierowniczym   
d. prawo jazdy kategorii B 
e. niekaralność za przestępstwa oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności 

prawnych 
f. znajomość zasad prawnych funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych  
g. doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych będzie dodatkowym 

atutem.  
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2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 

a. CV,  
b. pisemną koncepcję rozwoju Spółdzielni na maksymalnie dwóch stronach formatu A4 

wraz z wykazaniem się znajomością zagadnień prawnych spółdzielni mieszkaniowych, 
c. pisemne oświadczenie o niekaralności i przysługiwaniu pełnej zdolności do czynności 

prawnych,  
d. pisemne zobowiązanie, iż w przypadku wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu 

kandydat nie będzie zajmował się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni. 
e. pisemne oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby konkursu.  
 

IV. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW 

1. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnego 

zgłoszenia w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. do godziny 15.00. 

2. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie 

siedziby Spółdzielni przy ul. Okulickiego 1a w Iławie w dni robocze w godz.                            

8:00 – 15:00 lub pocztą z tym, że liczy się data wpływu, a nie data stempla 

pocztowego z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu” 

V. PROCEDURA KONKURSOWA 

1. Przewodniczący Komisji Konkursowej, wyznaczy termin posiedzenia Komisji 

Konkursowej, po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert. 

2. Rozpoczęcie procedury konkursowej (otworzenie kopert) następuje na posiedzeniu 

Komisji Konkursowej.  

3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów 

na stanowisko Prezesa Zarządu.  

4. Odrzuceniu podlegają zgłoszenia;  

a. nie spełniające wymagań formalnych,   
b. zawierające niekompletne dokumenty,  
c. które zostały złożone po wyznaczonym terminie do składania zgłoszeń.  

 
VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Komisja Konkursowa zarządza sporządzenie kopii złożonych zgłoszeń dla każdego 

członka Rady Nadzorczej za wyjątkiem zgłoszeń odrzuconych i przekazuje je członkom 

Rady, co najmniej na pięć dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.  

2. Głosowanie nad wyborem Prezesa Zarządu odbywa się w sposób tajny poprzez 

skreślenie na karcie do głosowania kandydatów, na których się nie głosuje.  
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3. Wygrywa kandydat, który osiągnie, co najmniej 50 % z liczby ważnych oddanych 

głosów. 

4. W przypadku, gdy żaden kandydat nie osiągnie wymaganej większości, zarządza się 

ponowne głosowanie, w którym udział biorą dwaj kandydaci, którzy w pierwszym 

głosowaniu uzyskali najwięcej głosów, chyba, że w pierwszym głosowaniu taką samą 

ilość głosów uzyskało, co najmniej trzech kandydatów, wtedy w ponownym 

głosowaniu udział biorą ci kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów. W drugim 

głosowaniu o wyborze decyduje uzyskanie zwykłej większości głosów.   

5. Karty do głosowania stanowią załącznik do uchwały o powołaniu Prezesa Zarządu.        

6. Przewodniczący Komisji Konkursowej ogłasza niezwłocznie wyniki głosowania.  

7. O wyborze Prezesa Zarządu zamieszcza się ogłoszenie na stronie internetowej 

Spółdzielni, a w ciągu 14 dni Spółdzielnia odeśle pozostałym kandydatom złożone 

dokumenty. 

8. Z osobą powołaną na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielnia nawiązuje stosunek 

pracy. W imieniu Spółdzielni dokumenty w tym zakresie podpisują Przewodniczący i 

Sekretarz Rady Nadzorczej.   

9. W przypadku, gdy nie będzie możliwym przeprowadzenie posiedzenia Rady 

Nadzorczej w tradycyjny sposób, głosowanie odbędzie się w ten sposób, iż 

członkowie Komisji Konkursowej odbiorą karty do głosowania do zamkniętej urny z 

miejsc zamieszkania członków Rady Nadzorczej.  

10. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego 

w każdym czasie bez podawania przyczyny.  

11. W przypadku niedokonania wyboru Prezesa Zarządu, ogłaszany jest następny 

konkurs.  

12. W takim przypadku Rada Nadzorcza może ustalić inne kryteria oceny kandydata.  

 

Regulamin Przeprowadzania Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Praca” w Iławie został zatwierdzony Uchwałą 

Nr 4/21 w dniu 01.04.2021 r. Protokół Nr 2/21, obowiązuje od dnia podjęcia. 


