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REGULAMIN  

KONKURSU I WYBORU CZŁONKA ZARZĄDU 

PIERWSZEJ WOJSKOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WARSZAWIE 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU 

§ 1 

1. Konkurs ogłasza i przeprowadza Rada Nadzorcza. 
2. Ogłoszenie o terminie i warunkach przeprowadzania konkursu zostanie zamieszczone  

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, na jej stronie internetowej oraz na stronie 
internetowej z ofertami pracy, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu do 
składania ofert. 

3. Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Członka Zarządu udostępniony 
będzie na stronie internetowej Spółdzielni oraz w sekretariacie Pierwszej Wojskowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej – ul. Pawia 73, 01-030 Warszawa. 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU 

§ 2 

1. Wymagania stawiane kandydatom na członka Zarządu: 
a.  wykształcenie wyższe – kierunek ekonomiczny, prawniczy lub techniczny; 
b. co najmniej 6-letni staż pracy, w tym na stanowisku kierowniczym lub 

menedżerskim; 
c. profil formalny kandydata: posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, brak pokrewieństwa, 
powinowactwa albo pozostawania w związku małżeńskim w stosunku do 
członków Rady Nadzorczej oraz niepozostawanie w sporze sądowym ze 
Spółdzielnią; 

d. znajomość prawa spółdzielczego oraz zasad funkcjonowania spółdzielni 
mieszkaniowych; 

e. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem oraz niezbędna wiedza  
z zakresu prawa pracy; 

f. znajomość specyfiki funkcjonowania Pierwszej Wojskowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej; 

g. pożądane cechy osobowości – kompetencje miękkie: komunikatywność, 
samodzielność w pracy, kreatywność, umiejętność pracy w zespole oraz 
posiadanie umiejętności negocjacyjnych; 

h. dyspozycyjność. 
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ZGŁOSZENIE KANDYDATUR 

§ 3 

1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 
a. Życiorys (CV) wraz z listem motywacyjnym zawierający zdjęcie oraz informacje  

o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, numer 
telefonu kontaktowego, e-mail); 

b. Dokumenty w formie kserokopii świadczące o posiadanych kwalifikacjach oraz 
stażu pracy –  poświadczone za zgodność przez kandydata. 

c. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności, braku pokrewieństwa, 
powinowactwa albo pozostawania w związku małżeńskim w stosunku do 
członków Rady Nadzorczej oraz niepozostawaniu w sporze sądowym ze 
Spółdzielnią. 

d. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Radę Nadzorczą do 
celów postępowania kwalifikacyjnego. 

e. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania konkursu. 
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata oraz staż pracy należy przedłożyć  

w odpisach. Odpisy mogą być poświadczone przez kandydata. W trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub 
urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów. 

3. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie 
Nadzorczej dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje istotne  
w zarządzaniu Spółdzielnią. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest zgłoszenie oferty  
w terminie ustalonym do składania ofert. 

5. Oferty należy składać w sekretariacie Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
– ul. Pawia 73, 01-030 Warszawa (w  godzinach  urzędowania), w  zamkniętej  
kopercie oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. 

6. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert  oraz  zgłoszenia 
niespełniające wymogów określonych w niniejszym regulaminie nie będą podlegały 
rozpatrzeniu. 

7. Po zakończeniu procedury konkursowej kserokopie dokumentów złożonych przez 
kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

PROCEDURA KONKURSOWA 

§ 4 

1. Po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, Komisja konkursowa dokonuje 
wstępnej oceny ofert pod względem formalnym. 

2. Kandydaci, których oferty nie spełniają warunków podanych w ogłoszeniu zostają 
odrzuceni bez obowiązku informowania ich o tym fakcie. 

3. Kandydaci, którzy spełniają kryteria zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 
4. Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone w siedzibie Spółdzielni w trybie 

wskazanym przez Radę Nadzorczą, a o ich terminie kandydaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. 
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5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, ocenie podlegać będą  
w szczególności:  

a. wiedza na temat działalności PWSM; 
b. wiedza z zakresu prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych; 
c. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

§ 5 

1. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza dokonuje wyboru dwóch 
Członków Zarządu – na stanowisko Prezesa i Zastępcy Prezesa oddzielnie w 
głosowaniu z zachowaniem następujących zasad: 

a. na kartach do głosowania nazwiska i imiona kandydatów są umieszczone  
w kolejności alfabetycznej; 

b. członek Rady Nadzorczej pozostawia na karcie maksymalnie jedno nieskreślone 
nazwisko i imię  kandydata,  na którego  głosuje,  bowiem  w  przeciwnym 
przypadku głos jest nieważny; 

c. głosowanie odbywa się w sposób tajny poprzez wrzucenie kart do głosowania do 
urny wyborczej; 

d. jeżeli kilku kandydatów otrzymało równą liczbę głosów przeprowadza się wybory 
dodatkowe spośród tych kandydatów; 

e. obliczenia głosów i ogłoszenia wyników dokonuje komisja skrutacyjna w składzie 
co najmniej dwóch członków Rady, wybrana w głosowaniu jawnym spośród 
członków Rady Nadzorczej; 

f. po każdym głosowaniu komisja skrutacyjna sporządza protokół podając wynik 
głosowania; 

g. wybrana zostanie osoba, która otrzyma największą liczbę głosów spośród 
wszystkich kandydatów na dane stanowisko Członka Zarządu, wybierana 
większością głosów w głosowaniu, w obecności wymaganego kworum członków 
Rady Nadzorczej. 

 

POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ 

§ 6 

1. Na podstawie wyników głosowania Rada Nadzorcza w formie uchwały powołuje 
członka Zarządu. 

2. Z wybranym członkiem Zarządu Rada Nadzorcza zawiera umowę o pracę na czas 
nieokreślony. 

3. Z chwilą zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu, komisja konkursowa ulega 
rozwiązaniu. 

 


