REGULAMIN POWOtYWANIA I ODWOtYWANIA PREZESA I CZtONKOW ZARZADU
SPOtDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PIASKI NOWE" W KRAKOWIE

§1
PRZEPISY OGOLNE
1. Zarzqd kieruje dziatalnosciq Spotdzieini i reprezentuje jq na zewngtrz.
2. Cztonkowie Zarzqdu

powotywani i odwolywani przez Rad^ Nadzorcz^.
§2
ZASADY POWOtYWANIA

1. Rada Nadzorcza dia potrzeb powotania Zarzqdu lub wyboru Prezesa lub Cztonka
Zarzqdu

ogtasza

konkurs

otwarty.

Szczegotowe

Warunki

Konkursu

zostanq

zamieszczone na stronie internetowej oraz w siedzibie Spotdzielni.
2. Termin sktadania ofert uptywa po 14 dniach liczqc od daty ukazania siQ ogtoszenia w
prasie, na tablicacti ogtoszeri oraz na stronie internetowej Spotdzielni. Oferty sktada
siQ w sekretariacie S M „Piaski N o w e " osobiscie lub za posrednictwem operatora
pocztowego. Terminem ztozenia oferty jest chwila jej dor^czenia do Spotdzielni.
3. Rada Nadzorcza w ramach konkursu dokonuje:
a) otwarcia ofert
b) sprawdzenia ich pod wzglqdem merytorycznym i spetnienia kryteriow wyboru
zgodnie ze Szczegotowymi Warunkami Konkursu.
4. Rada Nadzorcza odrzuca oferty niespetniajqce warunkow konkursu.
5. Rada

Nadzorcza

wybranymi

ustala

kandydatami

termin

przeprowadzenia

spetniajqcymi

kryteria

rozmow
okreslone

kwalifikacyjnych
w

z

Szczegotowych

Warunkach Konkursu
6. Niezgtoszenie siQ kandydata w wyznaczonym terminie traktuje si? Jako odstqpienie
od udziatu w konkursie.
7. Z powyzszych czynnosci Rada Nadzorcza sporzqdza protokot.
8. Rada Nadzorcza podejmuje w gtosowaniu jawnym uchwat^ o:
a) zatwierdzeniu protokotu,
b) osobach dopuszczonych do ubiegania si^ o stanowisko Prezesa Zarzqdu lub Cztonka
Zarzqdu,
c) terminie przeprowadzenia rozmow kwalifikacyjnych.
9. W wyznaczonym terminie Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy z zaproszonymi
kandydatami, zwracajqc mi^dzy innymi, uwagQ na:
a) doswiadczenie w zarzgdzaniu,

b) podejmowanie inicjatyw we wprowadzaniu zmian i usprawnieri,
c) wysokie umieJQtnosci interpersonalne,
d) wysokg kultur^ osobistq,
e) referencje, opinie z poprzednich miejsc pracy.
10. Po wystuchaniu kandydatow, Rada Nadzorcza w gtosowaniu tajnym wybiera Prezesa
lub Cztonkow Zarzqdu. Uchwaty o wyborze Prezesa lub Cztonkow Zarzadu podejmuje
s\q indywidualnie dIa kazdego stanowiska w Zarzgdzie.
11. Prezesem Zarzqdu lub Cztonkiem Zarzqdu zostaje osoba, ktora w danym gtosowaniu
otrzymata najwi^kszq ilosc gtosow. W przypadku uzyskania przez

poszczegolnych

kandydatow

postanowic

rownej

przeprowadzeniu

ilosci

gtosow,

dodatkowych

Rada

rozmow

Nadzorcza

moze

kwalifikacyjnych.

Po

o

przeprowadzeniu

dodatkowych rozmow Rada Nadzorcza ponownie przeprowadza gtosowanie nad
wyborem Prezesa lub Cztonka Zarzadu
12. UmowQ o pracQ lub innq umowQ z wybranq osob^ podpisujg cztonkowie Rady
Nadzorczej.
13. Wytonione osoby przedstawiajq Radzie Nadzorczej oswiadczenie o przyJQciu wyboru
oraz

gotowosci

do

podj^cia

pracy

w

Spotdzielni.

Odmowa

przedstawienia

oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim jest rownoznaczna z rezygnacjq
podj^cia pracy. W przypadku odmowy podpisania oswiadczenia przez wybranego
kandydata, Rada Nadzorcza wybiera kandydata, ktory uzyskat drugq w kolejnosci
liczb^ gtosow

§3
ZASADY ODWOtYWANIA
1. Odwotanie Prezesa lub Cztonka Zarzadu przez Rad^ Nadzorczq mozliwe jest w kazdym
czasie poprzez podjqcie uchwaty zgodnie z postanowieniami Statutu w gtosowaniu
tajnym po wystuchaniu w tej sprawie odwotywanego
2. Rownoczesnie z odwotaniem Prezesa lub Cztonka Zarzqdu Rada Nadzorcza podejmuje
decyzj^ odnosnie zachowania lub rozwigzania stosunku pracy .
3. W przypadku gdy Prezes lub Cztonek Zarzqdu pozostaje w stosunku pracy, Rada
Nadzorcza moze podjgc uchwaty zwalniajgcg odwotanego od petnienia jakichkolwiek
czynnosci

w Spotdzielni

w okresie

wypowiedzenia

(zwolnienie

z

obowiqzku

swiadczenia pracy).
4. Rada Nadzorcza powotuje komisj^ do przej^cia pomieszczenia Prezesa Zarzadu wraz z
wyposazeniem oraz wszystkich znajduj^cych si? tam dokumentow. Z czynnosci tych
Komisja sporz^dza protokot.
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5. Odwotany Prezes
posiadanych

lub Cztonek

sktadnikow

Zarzqdu

majgtku

obowiqzany jest do

Spotdzielni

oraz

rozliczenia si? z

ewentualnych

zobowiqzari

finansowych. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 odwotany Prezes lub Cztonek
Zarzqdu bez zgody Rady Nadzorczej nie ma mozliwosci korzystania z jakichkolwiek
pomieszczeh i dokumentow Spotdzielni poza odebraniem swiadectwa pracy i uchwaty
oodwotaniu.
6. W razie koniecznosci Rada Nadzorcza moze wyznaczyc jednego lub kilku ze swoich
cztonkow do czasowego petnienia funkcji cztonka (cztonkow) Zarzqdu zgodnie z
postanowieniami Statutu.
§4
PRZEPISY KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje si? odpowiednio
przepisy prawa pracy, Prawa spotdzielczego, Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
2. Niniejszy Regulamin nie odnosi s\q do cztonkow Zarzadu S . M . „Piaski Nowe"
wchodz^cych w sktad tego organu w chwili wejscia Regulaminu w zycie. W przypadku
odwotania tych Cztonkow Zarzqdu przez Rad? Nadzorczq, Rada moze wnioskowac do
Kierownika Spotdzielni o rozwiqzanie stosunku pracy z odwotanym Cztonkiem
Zarzqdu.
3. Niniejszy Regulamin zostat uchwalony przez Rad? Nadzorczq uchwatq nr 25/2015 w
dniu 05.05.2015 r. i obowiqzuje od dnia uchwalenia.

rzewodniczqcy RN

Sekretarz RN
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