REGULAMIN
PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO
Prezesa Zarządu Spółdzielni Usług i Produkcji „Kęt-Rol” w Kętach
§ 1.
Regulamin określa:
1.Zasady i tryb wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Usług i Produkcji „Kęt-Rol”
w Kętach.
2.Warunki, jakie powinien spełnić kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.
§ 2.
1.Rada Nadzorcza Spółdzielni Usług i Produkcji „Ket-Rol „ w Ketach powoła Prezesa Zarządu, po
uprzednim przeprowadzeniu postępowania konkursowego.
2.Rada Nadzorcza dokonuje ogłoszenia o konkursie.
3.W skład Komisji konkursowej wchodzą członkowie Rady Nadzorczej.
4.Konkurs składa się z dwóch etapów:
1) Postępowanie kwalifikacyjne wstępne (bez kandydata) - sprawdzenie czy kandydat spełnia
warunki formalne określone w Regulaminie na stanowisko Prezesa Zarządu – otwarcie
kopert i sprawdzenie ich pod względem wymagań zawartych w ogłoszeniu, czy są
kompletne oraz czy kandydaci spełniają warunki:
2)Ocena kandydatów dokonana w oparciu o: pisemne opracowanie kandydata na temat
oceny sytuacji Spółdzielni, na podstawie m.in. udostępnionych dokumentów Spółdzielni
wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
§ 3.
1.Ogłoszenie o konkursie, terminie i warunkach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółdzielni Usług i Produkcji „Kęt-Rol” zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Spółdzielni i Info Kęty .
co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
2.Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:
1) firmę i siedzibę Spółdzielni,
2) stanowisko będące przedmiotem konkursu,
3) minimalne wymagania jakie powinien spełnić kandydat,
4) termin i miejsce przyjmowania ofert kandydatów,
5) zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej
6) zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w ofercie,
7) informację o możliwości zakończenia postępowania konkursowego bez wyłonienia
Kandydatów
8) informację, że ostateczna decyzja o powołaniu Prezesa Zarządu należy do Rady Nadzorczej
i jest niepodważalna.

§ 4.
1.Kandydat na Prezesa Zarządu Spółdzielni Usług i Produkcji „Kęt-Rol” w Kętach
Musi spełniać następujące wymogi:
1) posiadać wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej
umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3) posiadać co najmniej 3 –letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych
albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
4) znajomość prawa spółdzielczego oraz zagadnień związanych z rolnictwem,
5) znajomość techniczna w zakresie prac związanych z wykonywaniem usług ślusarskospawalniczych,
6) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi określone w przepisach odrębnych
a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka
organu zarządzającego.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, wraz z
kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie oraz
w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu.
3.Oferta powinna zawierać:
1) list motywacyjny wraz z CV;
2) poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:
a) dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły średniej
b) świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy
o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności
gospodarczej na własny rachunek,
c) zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 –letnie doświadczenie na stanowiskach
kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek:
3) Pisemne opracowanie zawierające sytuację Spółdzielni w oparciu o udostępnione w siedzibie
Spółdzielni, dokumenty wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Spółdzielni
4) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółdzielni Usług i Produkcji „Kęt-Rol „
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów
postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu Spółdzielni
6) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej i braku toczących się
Przeciwko kandydatowi postępowań karnych
7) Informację o numerze telefonu, pod którym należy kontaktować się z kandydatem.
Wszelkie oświadczenia i przekładane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym
podpisem przez kandydata,
8) Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, a w takim
przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia
Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowych odpisów.
9) W toku postępowania konkursowego, również w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
Kandydat może przedstawić komisji Konkursowej wszelkie dodatkowe dokumenty.

§ 5.
Komisja Konkursowa może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie
Konkursowe bez rozstrzygnięcia, o czym powiadamia pisemnie kandydatów
§ 6.
1.Termin przyjmowania ofert wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia. Za złożenie oferty w terminie
uważa się fizyczny wpływ kompletnej oferty do siedziby Spółdzielni przed upływem
zakreślonego terminu
2.Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem
Rada Nadzorcza Spółdzielni Usług i Produkcji „Kęt-Rol” w Kętach – Konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu „
3.Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Spółdzielni 32-650 Kęty ul. Krakowska 96a
4.Komisja konkursowa dokona weryfikacji pod względem formalnym złożonych ofert
i ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania
5.Komisja Konkursowa sporządza protokół obejmujący:
1) ilość ofert, termin ich wpływu
2) weryfikację ofert pod względem wymagań zawartych w ogłoszeniu, czy są kompletne
oraz czy kandydaci spełniają warunki:
3) wykaz kandydatów dopuszczonych do II postępowania konkursowego
6.Oferty kandydatów złożone po upływie wymaganego terminu nie podlegają rozpatrzeniu
7.Złożone oferty nie podlegają zwrotowi
§ 7.
1.Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Komisję
Konkursową w siedzibie Spółdzielni w terminie wyznaczonym indywidualnie dla
każdego zakwalifikowanego kandydata. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat
powinien być poinformowany, co najmniej 3 dni przed terminem rozmowy, telefonicznie
lub drogą elektroniczną.
2.Komisja Konkursowa ocenia w szczególności:
a) wiedzę o zakresie działania Spółdzielni
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników
c) znajomość zasad funkcjonowania Spółdzielni
d) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej
§8.
Każdy z członków Komisji Konkursowej dokonuje indywidualnej oceny punktowej
(w skali od 0-10 pkt) każdego kandydata uwzględniając przedstawione pisemne
opracowanie zawierające ocenę sytuacji Spółdzielni dokonane w oparciu o udostępnione
dokumenty wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Spółdzielni (od 0-5pkt)
oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej (od 0-6 pkt)
Z przeprowadzonego drugiego etapu konkursowego sporządza się protokół zawierający:
1. datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
2. imiona i nazwiska przeprowadzających postępowanie,
3. listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,
4.opis przeprowadzonych czynności
5.ocenę wszystkich kandydatów,
6.podpisy członków komisji

§ 9.
Od rozstrzygnięć Komisji Konkursowej nie przysługują środki odwoławcze.
§ 10.
Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą 9/6/2019 z dnia 24.04.2019
w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu
Spółdzielni Usług i Produkcji „Kęt-Rol” w Kętach

Rada Nadzorcza SUiP „Kęt-Rol „

