
                                                                                                  Załącznik 

Do Uchwały RN nr XIII/35/3/2020 

Z dnia 24.02.2020 r.  

 

REGULAMIN 

PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

NA STANOWISKO PREZSA ZARZĄDU 

MŁODZIEŻOWEJ MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  

WE WŁOCŁAWKU 

 

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Młodzieżowej 

Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej  we Włocławku (MMSM – Włocławek). 

 

I.  Ogłoszenie konkursu i tryb składania ofert. 

 
1. Konkurs ogłasza i przeprowadza Rada Nadzorcza Spółdzielni. 

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

Spółdzielni Mieszkaniowej  zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Spółdzielni 

Mieszkaniowej MMSM oraz w prasie lokalnej - co najmniej na 21 dni przed terminem 

rozpoczęcia konkursu. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

3. Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu udostępniony 

zostanie na stronie internetowej Spółdzielni oraz dostępny będzie w biurze Spółdzielni 

Mieszkaniowej MMSM we Włocławku przy ulicy Żwirowej 1, 87-800 Włocławek. 

 

II. Komisja konkursowa. 

 

1. Rada Nadzorcza ogłaszająca  i organizująca konkurs pełni rolę Komisji Konkursowej, 

która liczy 4 osoby. 

2. W skład Komisji wchodzą członkowie Prezydium Rady Nadzorczej oraz jedna osoba z 

pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółdzielni wybierana w głosowaniu jawnym. 

Kandydat do Komisji Konkursowej musi osiągnąć w głosowaniu co najmniej 50% + 

jeden ważnie oddanych na niego głosów.  

3. Członkowie funkcyjni RN pełnią odpowiednio funkcje: Przewodniczącego, Zastępcy i 

Sekretarza Komisji.  

 



-  2  - 

 

4. Posiedzenia Komisji Konkursowej są protokołowana. 

5. Protokół Komisji Konkursowej podpisują wszyscy obecni Członkowie Komisji. 

6. Posiedzenia Komisji Konkursowej wymagają obecności wszystkich członków Komisji 

Konkursowej z wyłączeniem uzasadnionych nieobecności.  

7. Posiedzenie Komisji Konkursowej zwołuje telefonicznie Przewodniczący Komisji na co 

najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia, sporządzając stosowną notatkę. 

8. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie Komisji Konkursowej inne osoby 

w roli merytorycznych ekspertów w celu uzupełnienia kompetencji Komisji jedynie z 

głosem doradczym.  

 

III. Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu.  

 

1. Wymagania konieczne: 

• Wykształcenie wyższe z preferencją kierunków: budownictwo, zarządzanie, ekonomia, 

prawo. 

• Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w Spółdzielni 

Mieszkaniowej, 

• 3 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowniczymi na stanowisku 

kierowniczym oraz wiedza z zakresu prawa pracy,  

• Znajomość zasad funkcjonowania Spółdzielni  Mieszkaniowej, w tym przepisów ustawy 

Prawo spółdzielcze oraz przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych,  

• Znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej, 

• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

• niekaralność za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe, 

• komunikatywność, rzetelność oraz umiejętność podejmowania decyzji, 

• pełna dyspozycyjność, 

• osoba kandydująca  na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osobą pozostającą z 

członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu w linii bocznej. 

2. Dodatkowe atuty: 

• Posiadanie licencji zarządcy nieruchomości, 

• Umiejętność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, 

• Uprawnienia budowlane, wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia, które mogą 

być przydatne do zarządzania Spółdzielnią, 

• Znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów wchodzących w skład 

pakietu Office, 

• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 



 

 

-  3  - 

IV. Oferta. 

 

1. Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie powinna zawierać: 

• Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie 

kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail), 

• Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 

posiadane wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia, 

• Pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o fakcie, że w stosunku do 

kandydata nie toczy się postępowanie karne lub karnoskarbowe oraz, że nie był on 

skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciw mieniu, dokumentom 

lub karnoskarbowe, 

• Pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z 

rozporządzeniem ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 

r. ) 

• Świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające minimum 5 letni staż pracy, w 

tym co najmniej 3 letni staż w Spółdzielni Mieszkaniowej, 

• Oświadczenie o rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Spółdzielni z 

działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni (o ile taka działalność ma miejsce), 

• Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej 

zdolności do czynności prawnych, o niepodleganiu ograniczeniu lub zakazom pełnienia 

funkcji Prezesa Zarządu, 

• Dokument zawierający autorską koncepcję pracy oraz wizje rozwoju Spółdzielni, 

• Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady 

Nadzorczej, 

• Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania 

konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni, 

• Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do 

pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy, nie 

wcześniej niż 30 dni przed datą upływu terminu składania ofert), 

• Oczekiwania finansowe (brutto) na aplikowanym stanowisku,  

• Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich 

akceptacji. 

2. Kopie lub odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. 
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W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest  zobowiązany do 

przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowych odpisów 

poświadczonych przez siebie dokumentów. Niedopełnienie tego warunku powoduje 

wykluczenie kandydata z dalszego postępowania konkursowego. Również w trakcie 

rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić inne dokumenty związane z jego 

ofertą. 

3. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu 

określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału 

w postępowaniu konkursowym.  

 

V. Tryb zgłaszania ofert. 

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w terminie 

podanym w ogłoszeniu. 

2. Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt IV należy składać w 

zaklejonej kopercie w sekretariacie Spółdzielni w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godz. 10.00. – 14.00. z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – 

nie otwierać”.  

3. Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych 

danych lub znaków. 

4. Oferty konkursowe Spółdzielnia rejestruje zapisując: datę i godzinę złożenia oraz 

nadaje numer wynikający z kolejności jej złożenia. Numer zostaje odnotowany na 

kopercie. 

5. W przypadku składania oferty na pośrednictwem operatora pocztowego ( na adres: 

Rada Nadzorcza MMSM we Włocławku, ul. Żwirowa 1, 87-800 Włocławek z 

dopiskiem ”Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – nie otwierać”) decyduje 

faktyczna data wpływu oferty do spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.  

 

VI. Procedura konkursowa. 

 

1. Po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert Przewodniczący Komisji 

Konkursowej wyznaczy termin posiedzenia Komisji Konkursowej. 
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2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny ofert 

złożonych przez kandydatów na stanowisko  Prezesa Zarządu pod kątem 

prawidłowości i kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym oraz 

spełnienia wymogów określonych w pkt II, IV i V.  

3. Odrzuceniu podlegają oferty: 

a) Niespełniające wymagań określonych w pkt III, 

b) Zawierające niekompletne lub niepoświadczone  dokumenty wyszczególnione w 

pkt IV.1. 

c) Które zostały złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert. 

4. Komisja konkursowa drogą e-mailową lub telefonicznie zawiadamia kandydatów o 

odrzuceniu oferty.  

5. Do rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa zaprasza wszystkich kandydatów 

spełniających wymagane kryteria, których oferty nie zostały odrzucone. 

6. Komisja Konkursowa drogą e-mailową i/lub telefonicznie zawiadamia kandydata o 

zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania konkursowego podając termin i 

miejsce rozmowy. 

7. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone będą w siedzibie Spółdzielni, a kandydaci 

zostaną powiadomieni co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy.  

8. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości.  

9. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny kandydatów będą między innymi: 

a) Tematy dotyczące działalności  spółdzielni mieszkaniowej, 

b) Strategia rozwoju oraz wizja działalności spółdzielni na najbliższe lata, 

c) Sprawdzenie wiedzy w zakresie zarządzania i kierowania zespołami pracowników, 

d) Znajomość aktualnego statutu spółdzielni i zagadnień finansowych spółdzielni, 

e) Innych spraw będących w zainteresowaniu członków Komisji Konkursowej. 

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu. 

 

1. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa dokona wyboru 

kandydata na Prezesa Zarządu Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w drodze głosowania  jawnego lub tajnego zwykłą większością głosów, 

w następujący sposób: 

a) Na kartach do głosowania nazwiska wszystkich kandydatów, uczestniczących w 

rozmowach kwalifikacyjnych, umieszczone są w porządku alfabetycznym, 

b) Aby głos był ważny, każdy uprawniony do głosowania członek Komisji Konkursowej 

pozostawia na karcie do głosowania jedno nieskreślone nazwisko wybranego przez 

siebie kandydata, 

c) Liczenie głosów dokonywane jest przez Prezydium Rady, 
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d) Kandydatem wybranym na stanowisko Prezesa Zarządu zostaje ta osoba, która 

uzyskała największą ilość głosów – co najmniej 50 % + jeden ważnie oddanych 

głosów, 

e) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości głosów, 

głosowanie w stosunku do tych kandydatów przeprowadza się ponownie (jednak 

nie więcej niż 3 – krotnie). 

2. Rada Nadzorcza unieważnia konkurs i dokonuje ogłoszenia ponownie konkursu jeżeli: 

a) Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta, 

b) Żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów formalnych określonych w pkt III i 

IV. 1, 

c) W wyniku głosowania, o którym mowa w pkt VII. 1, nie dokonano wyboru Prezesa 

Zarządu. 

3. W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn  określonych w pkt VII. 2, procedurę 

konkursu rozpisuje się na nowo w terminie nie dłuższym niż miesiąc od terminu 

pierwszego konkursu. 

4. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu zrezygnował z 

podpisania umowy na to stanowisko, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję albo o 

powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu osobie, która w głosowaniu, o którym mowa w 

pkt VII.1 uzyskała kolejno największą ilość głosów albo o rozpisaniu nowego konkursu.  

5. Rada Nadzorcza powiadomi drogą elektroniczną lub/i telefonicznie kandydatów 

uczestniczących w postępowaniu konkursowym o jego wynikach. 

6. Dokumenty złożone przez kandydatów podlegają zwrotowi, wymagany jest osobisty 

odbiór dokumentów. Dokumenty nieodebrane w ciągu miesiąca od daty 

rozstrzygnięcia konkursu ulegają zniszczeniu. 

7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego 

w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny.  

 

VIII. Wybór Prezesa Zarządu Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej we Włocławku. 

 

1. Wybór Prezesa Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza na posiedzeniu z udziałem wybranego Prezesa Zarządu Spółdzielni 

zawiera z nim umowę o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy. 

3. Wynagrodzenie za pracę wybranego Prezesa Zarządu określa uchwała Rady 

Nadzorczej. 
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IX. Postanowienia końcowe. 

 

1. Regulamin niniejszy został uchwalony Uchwałą nr XIII/35/3/2020 Rady Nadzorczej 

Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włocławku i 

obowiązuje z dniem uchwalenia.  

2. Do regulaminu dołączone jest jako załącznik ogłoszenie o konkursie na Prezesa Zarządu 

Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włocławku.  

 

 

 

 

 

              SEKRETARZ                                                                                           PRZEWODNICZĄCY  

       RADY NADZORCZEJ                                                                                    RADY NADZORCZEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do REGULAMINU Przeprowadzenia Konkursu na stanowisko 

Prezesa Zarządu MMSM we Włocławku 

MŁODZIEŻOWA MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁOCŁAWKU 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI 

I      Miejsce pracy – Włocławek. 

II    Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania: 

➢ wykształcenie  wyższe z preferencją kierunków: budownictwo, zarządzanie, ekonomia, prawo, 

➢ co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni w spółdzielni mieszkaniowej, 

➢ 3 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowniczymi na stanowisku kierowniczym oraz wiedza 

z zakresu prawa pracy, 

➢ znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej, w tym przepisów ustawy Prawo spółdzielcze oraz 

przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych,   

➢ znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach 

gospodarki rynkowej, 

➢ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

➢ niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe, 

➢ komunikatywność, rzetelność oraz umiejętność w podejmowaniu decyzji, 

➢ pełna dyspozycyjność, 

➢ osoba kandydująca na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osobą pozostającą z członkiem Rady Nadzorczej 

Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim 

stopniu linii bocznej. 

III    Dodatkowym atutem będą: 

1) posiadanie licencji zarządcy nieruchomości, 

2) umiejętność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, 

3) uprawnienia budowlane, wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia, które mogą być przydatne do zarządzania 

spółdzielnią, 

4) znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów wchodzących w skład pakietu Office, 

5) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

IV    Oferujemy: 

       -    umowę o pracę, 

         -      wiele ciekawych zawodowych wyzwań.  

V     Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać: 

1) życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem 

(adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail), 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

kwalifikacje, uprawnienia, 

3) pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o fakcie, że w stosunku do kandydata nie toczy się 

postępowanie karne lub karnoskarbowe oraz, że nie był on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

przeciw mieniu,  

dokumentom lub karnoskarbowe, 

4) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z rozporządzeniem ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ),  
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5) świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające minimum 5 letni staż pracy w tym co najmniej 3-letni staż w 

spółdzielni mieszkaniowej, 

6) oświadczenie o rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Spółdzielni z działalności konkurencyjnej wobec 

spółdzielni (o ile taka działalność ma miejsce), 

7) pisemne oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej  

zdolności do czynności prawnych, o niepodleganiu ograniczeniu lub zakazom pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, 

8) dokument zawierający autorską koncepcję pracy oaz wizje rozwoju spółdzielni, 

9) oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej, 

10) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji 

dotyczących działalności spółdzielni, 

11) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku 

kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy, nie wcześniej niż 30 dni przed datą upływu terminu 

składania ofert), 

12) oczekiwania finansowe (brutto) na aplikowanym stanowisku, 

13) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacji. 

 

VI     Zgłoszenie oferty 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w  terminie do dnia ______________ do godz. 

14.00. 

2. Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt V należy składać w zaklejonej kopercie w 

sekretariacie Spółdzielni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00. – 14.00.  z dopiskiem „Konkurs na 

stanowisko Prezesa Zarządu – nie otwierać”, 

3. Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych danych  lub znaków. 

4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego (na adres Rada Nadzorcza MMSM we 

Włocławku ul. Żwirowa 1, 87-800 Włocławek z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – 

nie otwierać”) decyduje faktyczna data wpływu oferty do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego. 

Zgłoszenia niespełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie  jego trwania bez 

podania przyczyny. 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie 

Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. 

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi zainteresowanych kandydatów, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

Dokumenty złożone  przez kandydatów podlegają zwrotowi, wymagany jest osobisty odbiór dokumentów. Dokumenty 

nieodebrane w ciągu miesiąca od daty rozstrzygnięcia konkursu ulegają zniszczeniu. 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. 

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami, o których mowa 

w pkt V powyżej.  

 

 

 


