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PROCEDURA KONKURSU 
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Dyrektora 

Naczelnego Zabrzańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 
 

I. Rada Nadzorcza Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza konkurs na 

stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Zabrzańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty 

zawierającej: 

1) życiorys (CV) i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z 

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

2) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, 

3) odpisy innych dokumentów, np.: dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów 

podnoszące kwalifikacje kandydata, 

4) świadectwa pracy lub  oświadczenie potwierdzające minimum 10-Ietni staż pracy, w  

tym   5 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie 

wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu składania ofert), 

6) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o zdolności do czynności 

prawnych, 

7) oświadczenie o rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu 

Dyrektora Naczelnego z działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni, 

8) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych, 
9) oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady 

Nadzorczej, 

10) 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). 
11) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich 

akceptacja. 
 

II. Wymagania konieczne dla kandydata: 

1) wykształcenie wyższe lub średnie, 

2) przedbieg pracy zawodowej, 

3) co najmniej 10 - letni staż pracy, w tym 5 –letni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym, 

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

5) niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe, 

6) stan zdrowia umożliwiający pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Dyrektora 

Naczelnego. 
 

 

III. Wymagania preferowane dla kandydata: 

1) znajomość  prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych, w tym spółdzielni mieszkaniowej,  

2) umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z 
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zakresu prawa pracy, 

3) komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji, 

4) dyspozycyjność, 

5) referencje mile widziane. 

 

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Spółdzielni ul. Ślęczka 1a, 41-800 

Zabrze w terminie od dnia 02.11.2020r. do dnia 16.11.2020r. w godzinach pracy 

Spółdzielni: poniedziałek od godz. 9
00 

do 17
00

 od wtorku do piątku w godz. od 7
00

 do 

15
00

, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu 

Dyrektora Naczelnego Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej".  

 

IV. Procedura konkursowa 

 

1. Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego ZSM w 

prasie i na stronie internetowej Spółdzielni. 

2.   Wybór kandydata na Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego odbywa się 

dwuetapowo.   

 

I – etap   

1. Po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert Przewodniczący Rady zwołuje 

Prezydium Rady Nadzorczej w celu sprawdzenia, czy oferty zawierają wszystkie 

wymagane elementy wymienione w punktach I i II. 

2. Odrzuceniu podlegają oferty które: 

 nie spełniają wymagań określonych w punktach I i II, 

 zawierają niekompletne lub niepoświadczone dokumenty, 

 zostały złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert. 

3. Do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Zabrzańskiej Spółdzielni   

Mieszkaniowej nie mogą kandydować osoby: 

 wykluczone, wykreślone z rejestru członków Spółdzielni, mające zaległości 

finansowe wobec Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

 odwołane z pełnionych funkcji w organach Spółdzielni z powodu utraty 

zaufania, 

 zajmujące się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni oraz ich 

małżonkowie i powinowaci w linii prostej, zgodnie z wymogami § 35 ust.  3 i 

4  Statutu ZSM. 

4. Prezydium Rady Nadzorczej dokonuje wyłonienia nie więcej niż 5 kandydatów do 

drugiego etapu postępowania konkursowego, spełniających wymogi dla kandydata 

na Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego ZSM.  

5. Kandydatury wyłonione w I etapie konkursu wraz z wnioskiem o dokonanie wyboru 

Prezesa Zarządu Prezydium składa na ręce Przewodniczącego Rady, który 

przedkłada je Radzie Nadzorczej ustalając ostateczną listę kandydatów. 

6. Z powyższych czynności Prezydium sporządza protokół i podaje jego treść do 

wiadomości Rady Nadzorczej Spółdzielni.  
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II – etap  

 

1. Rada Nadzorcza zaprasza do rozmów kwalifikacyjnych kandydatów, wyłonionych 

przez Prezydium Rady w pierwszym etapie postępowania konkursowego.  

2. Prezydium Rady drogą e - mailową  lub  telefonicznie  zawiadamia  kandydata                                   

o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania konkursowego podając termin                            

i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej, na co najmniej 5 dni przed terminem 

posiedzenia Rady Nadzorczej. 

3. Na rozmowy kwalifikacyjne kandydat powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości. 

4. Przewodniczący Rady zaprasza kandydatów na salę obrad w porządku 

alfabetycznym nazwisk i udziela głosu każdemu z kandydatów. Rada Nadzorcza 

może wyznaczyć czas wypowiedzi kandydatów. 

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

 tematy dotyczące działalności spółdzielni mieszkaniowej, 

 strategia rozwoju oraz wizja działalności Spółdzielni na najbliższe lata, 

 sprawdzanie wiedzy w zakresie zarządzania i kierowania zespołami 

pracowników, 

 znajomość prawno – ekonomicznych aspektów działalności spółdzielni 

mieszkaniowej, 

 innych spraw będących w zainteresowaniu członków Rady Nadzorczej. 

6. Po przesłuchaniu kandydatów Przewodniczący Rady zarządza dyskusję. 

7. Kandydujący na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego, nie mogą 

uczestniczyć w obradach Rady podczas procedury wyborczej, za wyjątkiem czasu 

przesłuchania kandydata. 
 

V. Rozstrzygnięcie konkursu. 

 

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Prezesa 

Zarządu Dyrektora Naczelnego Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w następujący 

sposób: 

1. Wybór Prezesa Zarządu następuje w głosowaniu tajnym, w drodze uchwały Rady 

Nadzorczej 

2. W celu przeprowadzenia glosowania tajnego Rada Nadzorcza powołuje spośród 

siebie  Komisje Skrutacyjną.  

3. Komisja Skrutacyjna przygotowuje i rozdaje karty do głosowania wszystkim 

obecnym na posiedzeniu członkom Rady, umieszczając na nich w porządku 

alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów. Karty do głosowania powinny być 

ostemplowane pieczęcią Spółdzielni. 

4. Głosowanie odbywa się przez oddanie karty wyborczej do urny w obecności 

Komisji Skrutacyjnej. 

5. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. 

6. W przypadku gdy liczba kandydatów pozostawionych na karcie wyborczej jest 

większa, niż do obsadzenia mandatu, kartę wyborczą  uznaje się za  nieważną. 

7. Jeżeli kilku kandydatów w wyniku głosowania uzyskało równą liczbę głosów, a 

ponieważ do obsadzenia jest jeden mandat, przeprowadza się głosowanie 

dodatkowe spośród tych kandydatów. 

8. Wyniki głosowania Komisja spisuje w protokole, który podaje do wiadomości 

Radzie Nadzorczej.  
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9. Kandydatem wybranym na Prezesa Zarządu zostaje ta osoba, która otrzymała 

największą liczbę głosów.  

10. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania w obecności  

kandydatów podając ilość zdobytych głosów przez każdego z kandydatów. 

 
VI. Rada Nadzorcza na posiedzeniu z udziałem wybranego kandydata na Prezesa 

Zarządu Spółdzielni stosownie do wymogów kodeksu pracy, zawiera z nim umowę 
o pracę na stanowisku Dyrektora Naczelnego Zabrzańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Wynagrodzenie za pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Dyrektora 
Naczelnego określa uchwała  Rady Nadzorczej. 

 

VII. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego 

etapu konkursu i nie zostali wybrani na Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego 

podlegają zwrotowi listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub 

przekazane osobiście kandydatom. 

 

VIII. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania 

konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny. 

 
 

          


