
 Załącznik do Uchwały Nr 714/2021 RN 
        SBM WARDOM z dnia 09.06.2021 r.                                                                                   

 

 
REGULAMIN 

konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM z siedzibą w Warszawie 

 
 

§ 1 
1. Podstawę prawna uchwalenia Regulaminu konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu 

ds. Ekonomiczno-Finansowych Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM z siedzibą w Warszawie 
stanowi § 60 ust. 2 Statutu Spółdzielni 

2. Regulamin określa zasady ogłaszania, prowadzenia i rozstrzygania konkursu na stanowisko Zastępcy 
Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, a  w szczególności: 
1) zasady zgłaszania kandydatów, 
2) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu 

ds. Ekonomiczno-Finansowych, 
3) procedury wyboru przez Radę Nadzorczą Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych. 

 
§ 2 

Rada Nadzorcza określa w niniejszym Regulaminie:  
1) kwalifikacje wymagane od kandydatów na stanowisko będące przedmiotem konkursu, 
2) wymogi merytoryczne i formalne, jakim powinna odpowiadać oferta, 
3) termin i miejsce publikacji ogłoszenia, 
4) treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, 
5) termin i sposób przyjmowania zgłoszeń, 
6) datę otwarcia zgłoszeń, 
7) tryb oceniania kandydatów, 
8) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. 

 
§ 3  

1. Kandydaci przystępujący do postępowania konkursowego muszą udokumentować spełnianie łącznie 
następujących kryteriów:  

1) wyższe wykształcenie,  
2) minimum 5-letni staż pracy w spółdzielni mieszkaniowej, w tym co najmniej 3-letni na 

stanowiskach kierowniczych,  
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz 

niekaralność. 
2. Niezależnie od warunków określonych w ust. 1 kandydaci winni spełniać dodatkowe, poniższe warunki, 

z tym, że w tym przypadku nie jest wymagane łączne ich wystąpienie: 
1) znajomość przepisów prawa, regulujących działalność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 

oraz zagadnień związanych z działalnością eksploatacyjną i inwestycyjną spółdzielni, 
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz 

wiedzę z zakresu prawa pracy 
3) znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, w szczególności zagadnień 

dotyczących spółdzielni mieszkaniowej,  
4) wiedza z zakresu zarządzania i kontroli kosztów, analizy ekonomiczno-finansowej oraz 

sprawozdawczości spółdzielni,  
5) znajomość zasad sporządzania planów gospodarczo-finansowych i bilansu w spółdzielni. 

3. Oferta składana przez kandydata powinna zawierać: 
1) życiorys /cv/ zawierający w szczególności przebieg nauki i pracy zawodowej, z podaniem 

zajmowanych stanowisk/wykonywanego zawodu i ich czasookresu oraz informacje o sposobie 
kontaktowania się z kandydatem /adres, telefon/  
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2) odpisy dyplomów, certyfikatów oraz inne dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie 

i kwalifikacje kandydata,  
3) odpisy Świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy i zajmowane 

stanowiska,   
4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności 

prawnych;  
5) oświadczenie o niekaralności,  
6) oświadczenie o niepozostawaniu z członkami obecnej Rady Nadzorczej SBM WARDOM w związku 

małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, 
7) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu,  
8) klauzulę o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” 

 
 

§ 4 
1. Ogłoszenie o konkursie opublikowane będzie w dniu 10.06.2021 r. na stronie internetowej Spółdzielni 

(www.wardom.pl) oraz na stronie internetowej portalu rekrutacyjnego (infopraca.pl). 
2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:  

1) nazwę i siedzibę Spółdzielni;  
2) stanowisko będące przedmiotem konkursu;  
3) minimalne wymagane kwalifikacje od kandydata – zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu;  
4) opisanie sposobu uzyskania informacji o wymogach merytorycznych i formalnych, jakim powinna 

odpowiadać oferta, tj. poprzez zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, 
5) termin i miejsce przyjmowania pisemnych ofert kandydatów określone w § 5 Regulaminu, 
6) pouczenie o pozostawieniu bez rozpoznania ofert złożonych po upływie terminu ustalonego dla ich 

przyjmowania oraz ofert niespełniających zapisów § 3 ust. 3 Regulaminu, 
7) informację o możliwości zakończenia postępowania konkursowego bez wyłonienia kandydata. 

 
§ 5 

1. Termin przyjmowania ofert kandydatów ustala się do dnia 30.06.2021 r. do godz. 14:00. 
2. Oferty winny być składane w formie pisemnej i doręczone wraz z wymaganymi załącznikami 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu” do siedziby 
Spółdzielni pod adresem: Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa WARDOM ul. Kochanowskiego 49,  
01-864 Warszawa – osobiście albo przesyłką pocztową /pocztą kurierską. 
 

§ 6 
Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez 
wyłaniania kandydatów.  
 

§ 7 
Rada Nadzorcza wyłania ze swojego składu 3-osobową Komisje Konkursową, której celem jest analiza 
złożonych w postępowaniu konkursowym ofert. 

 
§ 8 

1. Dokumenty konkursowe przekazywane są Komisji Konkursowej po uprzednim ich zarejestrowaniu 
w dzienniku korespondencyjnym Spółdzielni.  

2. Komisja Konkursowa zbiera się na pierwszym posiedzeniu, w celu zweryfikowania złożonych ofert, 
w  dniu 30.06.2021 r. po zakończeniu przyjmowania ofert.  
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3. Komisja Konkursowa:  
1) ustala ilość ofert i termin ich wpływu,  
2) sprawdza kompletność ofert pod względem wymagań określonych w § 3 ust. 3 Regulaminu, 
3) sporządza protokół z przeprowadzonych czynności zawierający m. in. listę ofert dopuszczonych 

do dalszego etapu postępowania. 
4. Oferty kandydatów złożone po upływie wymaganego terminu oraz niespełniające wymogów 

określonych w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu nie podlegają rozpatrzeniu.  
5. Dopuszczenie przez Komisję Konkursową choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia 

dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  
 

§ 9 
1. Komisja Konkursowa ocenia dopuszczone do dalszego etapu oferty, dokonując analizy złożonych 

dokumentów, uwzględniając w szczególności:  
1) wykształcenie; 
2) doświadczenie zawodowe;  
3) znajomość przepisów prawa, regulujących działalność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz 

zagadnień związanych z działalnością eksploatacyjną i inwestycyjną spółdzielni; 
4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz 

wiedzę z zakresu prawa pracy; 
5) znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, w szczególności zagadnień 

dotyczących podatku VAT i podatku CIT w spółdzielni mieszkaniowej;  
6) wiedza z zakresu zarządzania i kontroli kosztów, analizy ekonomiczno-finansowej oraz 

sprawozdawczości spółdzielni,  
7) znajomość zasad sporządzania planów gospodarczo-finansowych i bilansu w spółdzielni. 

2. Każdy członek Komisji Konkursowej przyznaje kandydatom punkty w skali od 0 do 10 punktów, gdzie 
10 jest oceną najwyższą. W oparciu o tak ustaloną punktację Komisja dokonuje wyboru od 1 do 5 
kandydatów, których zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną. 

3. Komisja Konkursowa ustala termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi 
kandydatami. W rozmowach kwalifikacyjnych uczestniczy Prezes Zarządu Spółdzielni, któremu w oparciu 
o treść § 60 ust. 4 Statutu Spółdzielni przysługuje prawo rekomendacji, co do wyboru danego kandydata 
na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu. 

4. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych każdy członek Komisji Konkursowej ponownie ocenia 
kandydatów uczestniczących w tym etapie postępowania, przyznając punkty w skali od 0 do 10 punktów, 
gdzie 10 jest oceną najwyższą. W oparciu o tak ustaloną punktację Komisja dokonuje wyboru kandydata, 
którego zarekomenduje Radzie Nadzorczej celem wyboru na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu 
ds. Ekonomiczno-Finansowych. 
 

§ 10  
Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komisja Konkursowa sporządza końcowy protokół 
zawierający w szczególności:  

1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania konkursowego;  
2) skład Komisji Konkursowej;  
3) listę kandydatów dopuszczonych do udziału w konkursie;  
4) opis przeprowadzonych czynności;  
5) ocenę każdego z kandydatów;  
6) rekomendację kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu; 
7) podpisy członków Komisji Konkursowej.  

 
§ 11  

1. Przed przystąpieniem przez Radę Nadzorczą do wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa 
Zarządu, przez co należy rozumieć rozpoczęcie głosowania dotyczącego takiego wyboru, Prezes Zarządu 
w oparciu o treść § 60 ust. 4 Statutu udziela rekomendacji, co do wyboru danego kandydata na 
stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu spośród kandydatów, którzy w trybie § 9 ust. 2 uzyskali największą 
liczbę punktów.  
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2. Po wpłynięciu do Rady Nadzorczej rekomendacji Prezesa Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej 
wyznacza termin głosowania Rady Nadzorczej. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznają się z protokołem Komisji Konkursowej i rekomendacją Prezesa 
Zarządu i dokonują wyboru kandydata spośród kandydatów o których mowa w § 10 pkt.3 
(tj. dopuszczonych do udziału w konkursie) w drodze głosowania zgodnie z § 12 niniejszego Regulaminu. 
 

§ 12 
1. Głosowanie jest tajne i odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny. Na kartach wyborczych 

nazwiska kandydatów umieszcza się w porządku alfabetycznym.  
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.  
3. W przypadku, gdy na karcie wyborczej nieskreślone pozostanie więcej niż jedno nazwisko, głos uznaje 

się za nieważny.  
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania. 
5. Z czynności głosowania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz 

członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu.  
 

§ 13  
1. W trybie niniejszego postępowania na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-

Finansowych jest powołany kandydat, którzy uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów 
członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. 

2. W przypadku gdy więcej niż jeden z kandydatów uzyskało największą, jednakową ilość głosów 
Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza drugie głosowanie.  

3. W przypadku określonym w ust.2 przygotowuje się karty wyborcze na których umieszcza w porządku 
alfabetycznym nazwiska tylko tych kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą i 
jednakową ilość głosów.  

4. Głosowanie odbywa się zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12 Regulaminu. 
 

§ 14 
Rada Nadzorcza informuje o zakończeniu postępowania i jego wyniku na stronie internetowej Spółdzielni.  
 

§ 15 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Rada Nadzorcza.  
 

§ 16  
Warunki pracy i płacy Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych ustala Rada Nadzorcza, 
zgodnie z właściwymi przepisami Statutu SBM WARDOM. 

 
§ 17  

Regulamin przeprowadzenia wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej 
WARDOM zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni (www.wardom.pl) oraz będzie dostępny 
w siedzibie Spółdzielni.  

§ 18  
Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 714/2021 z dnia 09.06.2021 r., która 
wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 


