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REGULAMIN
pracy Zarz4du Sp6ldzielniMieszkaniowej w Augustowie

I. PODSTAWY PRAWNE DZIALANIA ZARZADU
SPOI,DZIELNI
Zarz4d Sp6ldzielni Mieszkaniowej w Augustowie zwany dalej Zarz4dem
dzialana podstawie:
- ustawyz dnia 16 wrzeSnia1982roku PrawoSp6ldzielczewraz
z pozniejszymi
zmianami.
- ustawyo sp6ldzielniachmieszkaniorychz dnia 1,5.12.2000
r. wraz
i ianami.
z pozniejszym
zm
- StatutuSp6ldzielniMieszkaniowej,
- postanowiefininiejszegoregulaminu.

sr.
IT.SKT,AD ZARZ4DU SPOLDZIELNI
l. Zarzqd sklada siq z trzech czlonk6w: Prezesa,ZastgpcyPrezesai Czlonka
Zarzqdu wybranych przez Radq Nadzorcz4 w drodze konkursu, ktorego
warunkiokreSlaRadaNadzorcza.
1/ pierwszehstwowyboru majqkandydacispelniaj4cywarunki konkursu
bqdqcyczlonkamiSp6tdzielniMieszkaniowejw Augustowie,
2/ w przypadku braku kandydat6wspelniajqcychwarunki konkursu
i bqdqcychczlonkamiSp6ldzielni,dopuszczasiq mo2liwo36wyboru
czlonk6w Zarzqdu spozaczlonk6w Sp6tdzieini.
Je2eliczlonkami Sp6idzielnisq r6wnie2 osoby prawne, czlonkiemZarzqdu
mo2e by6 osoba nie bgdqcaczlonkiem Sp6ldzielni wskazanaprzez osobq
prawnq.
2. RadaNadzorczapowolujei odwolujeCzlonk6wZarzqdu.
3. Walne Zgromadzeniemo2e odwolai tych czlonk6w Zatzqdu, kt6rym nie
udzielitoabsolutorium.

,1.OdwolanieczlonkaZarzqduwymagapisemnegouzasadnienia.
5. Podstaw4 nawi4zania stosunku pracy z czlonkami Zarz4du stanowl
rv zaleznodciod powierzonegostanowiska,umowa o pracp lub powoianiezgodniez wymogamiKodeksuPracy.
6. Dla czlonk6w ZarzqduRadaNadzorczaustalawysokoSi wynagrodzeina
podstawieuchwalonych przez siebiezasadwynagradzania.
7. Odwolanie czlonka Zarzqdu lub jego zawieszeniew czynnodciach,nie
naruszajego uprawniei.r
wynikajqcychze stosunkupracy.
8. W razie odwolania czlonka Zarzqdu zatrudnionego na podstawie
powolania, prawo odwolania go ze stanowiskapracy przyslugtile Zarzqdowi
Sp6ldzielni.

s2.
Czlonek Zarzqdu nie mo2e brai czynnegoudzialu w Walnym Zgromadzeniu
tej samej sp6ldzielni oraz nie mo2e by( czlonkiem Rady Nadzorczej
Spoldziel
ni M ieszkaniowej.

s3.
Czlonkowie Zarzqdu nie mogq zajmowa6siq interesamikonkurencyjnymi,
wobecSp6ldzielni,o kt6rych mowaw art. 56 $ 3 PrawaSp6ldzielczego.

s4.
III. ZAKRES DZIAI-,ANIA ZARZADU
l. Zarzqdkieruje dzialalnoSciqSp6ldzielnioraz teprezentuje j4 na zewn4ffz.
2. Do kompetencji Zarzqdu naleZy podejmowanie decytli w sprawachnie
Statucie Walnemu
zastrzezonychw Ustawie Prawo Sp6ldzielcze iw
Zgromadzeniui RadzieNadzorczej.
3. Do spraw o istotnym znaczenivdla Sp6ldzielni,wymagaj4cychuchwal
i decyzji Zarzqdu naIelq:
1/ zawieranieum6w o odrEbn4wlasno6ilokalu,um6w o sp6ldzielcze
lokatorskieprawo do lokalu orazum6w najmu 1oka1imieszkalnych,lokali

.)

u2l.tkowych i gara2y,
2/ podejmowanieuchwalw sprawachprzyjqciaczlonk6wdo Sp6ldzietni,
3/ ustalanieoplatza uzywanielokali, mieszkahi garairy,
4l zaciryanie zobowiqzahkredyowych i innych po uzyskaniu pozytywnej
opinii Rady Nadzorczej.,
do wysoko6ciokreSlonejUchwal4Walnego
Zgromadzen\a,
5/ udzielaniepelnomocnictw,
6/ podejmowaniedecyzjiw sprawiewklad6w mieszkaniowych,
budowlanych, zaliczekna wklad budowlany,roz\o2eniasplat na raty
i wielkoici tych rat'
7/ podejmowaniedecyzji o sposobiezalatwianiawszelkichwniosk6w
czlonk6wSp6ldzielnikierowanychdo Zarz4du,
8/ podejmowaniedecyzjiw sprawachwsp6lpracyz organamiadministracji
panstwoweji samorz4dowej.
9l sporz4d,zanie
projekt6w plan6w gospodarczychi programow dziatalnoSci
kulturalnej,
10/prowadzeniegospodarkiSp6ldzielniw ramachuchwalonychplan6w
i wykonywanie zwiqzanychz tym czynnoici organizacyjnych,prawnych
i finansowanychna zasadach
rachunkuekonomicznego
w gospodarce
rynkowej gospodarno5cii praworzqdnoSci,
III zabezpieczeniemajqtku Sp6ldzielni,przestrzeganietajemnic pafistwowej
i stuZbowej,
121sporzqdzanierocznych sprawozdai i bilansu oraz przedk+adanie
ich do
zatwierdzeniaWalnemu Zgromadzeniu,
l3/ zwotywanie Walnego Zgromadzeniaorazjego obslugaorganizacyjna,
14/wsp6ldzialaniez organamiwiadzy i administracjilokalnej,organizacjami
sp6ldzielczymii gospodarczymi,
l5/ wykonywanieinnych czynnoScizwiqzanychz systematycznym
podnoszeniem
poziomuZyciaczlonk6w,utrzymywaniezasobow
mieszkaniowychi osiedlina odpowiedniowysokim poziomieestetyki
funkcjonowania.
4. Zarzqd sklada roczne sprawozdanieze swojej dzialalnoSciWalnemu
Zgromadzeniui RadzieNadzorczej.

ss.
IV. ORGANIZACJA PRACY ZARZADU
|. Zarz4d dziala kolegialnie i podejmujeuchwaty - decyzje wylqcznie na
protokolowanychposiedzeniachodbywanychokresowo nie rzadziejniL raz
rv tvsodniu.

l/ uchwatyZarzqdupodejmowanesqzwyklq wiqkszo6ciqglos6w,do ich
na posiedzeniuminimum 2/3jego
wazno6ciwymaganajest obecno66
skladuosobowego,
2/ protok6lz posiedzeniaZarzqdupodpisuj4wszyscyobecnina tym
posiedzeniuczlonkowie,
Zarzqdujego czlonkowiewykonuj4
3/ rv okresiepomiqdzyposiedzeniami
srvojefunkcjew ramachpodzialuczynnoSci,
1l podzialczynno(cimiqdzy czlonkamiZarzqdu,tryb podejmowania
okre6laregulaminpracy
uchwaloraz inne sprawyorganizacyjne,
Zarzqdu,uchwalony przez RadqNadzorczq.
2. Prezes Zarzqdu ustala termin i porzqdek obrad posiedzenia Zarzqdu.
Porz4dek obrad powinien przewidywa( rozpatrzenie spraw wynikajqcych
z bie2qceldzialalnoSciSp6tdzielni.
3. O posiedzeniu Zarzqdu i porz4dku obrad zainteresowani powinni byi
powiadomienico najmniejnajeden dziehprzedterminemposiedzenia.
4. Ka?.dyz czlonk6w Zarzqdu przed rozpoczqciemposiedzeniamoze wnie(i
do porzqdku obrad sprawp, kt6ra jego zdaniem wymaga kolegialnego
rozstrzygniqcia.
5. Czlonkowie Zarzqdunie mogq bra6 udzialu w glosowaniuw sprawach
nyiqcznieich dotycz4cych.

$6.
1. Uchwaty - decyzje Zarzqduzapadalqzwykl4wiqkszoSci4gios6w.
W razie nieobecnoici Prezesa,jego uprawnienia,,o kt6rych mowa wyZej,
przysluguj4 czlonkowi Zarzqdu wyznaczonemu zgodnie z ustaleniami
zawartymiw $ 8 ust. 3 regulaminu.
2. W sprawachpilnych, o ile zwolanienatychmiastoweposiedzeniaZarzqdu
nie jest moZliwe, podjqcie decyzji kolegialnej moZe nastqpii obiegiemt1
rv drodze podpisania projektu decytli kolejno przez poszczeg6lnych
czlonk6wZarzqdu.
udzialr6wniezinne osobyzaproszone
3. W posiedzeniachZarzqdumog4bra6
nrzezZarzad.

4, Z po siedzet Zar zqdusporzqdzasi q protokoty.
Protokoly powinny zawierat: datg posiedzenia,numer protokolu, nazwiska
czlonk6w Zarzqdtt oraz innych os6b zaproszonychna posiedzenie,porzEdek
obrad,treSi podjqtychuchwal i decyzjii ewentualnesprzeciwydo uchwaly.
5. Protokotypodpisuj4czlonkowieZarzqduobecnina danymposiedzeniu.
6, Czlonek Zarzqdu nie bior4cy udzialu w posiedzeniuZarzqdu zapoznajesiq
z dccyzjamina najbliZszymposiedzeniuZarzqdu,,w kt6rym bierzeudzial.
7. W terminie do trzech dni po odbyciu posiedzeniaZarzqdt komorki
organizacyjnewinny zapozna6sig z tre3ciq podjEtych uchwal i decyzji,
przyj46je do realizacjiza pokwitowaniem.

s7.
Zarzqd Spoldzielni powoiuje na stanowiskokierownika biez4cej dzialalnorici
gospodarczej
PrezesaZarzqdt.
jako zakladern
gospodarczqSp6ldzielni
Osobakieruj4cabieLqcqdzialalno6ciq
pracyjest kierownikiemSp6ldzielniw rozumieniuKodeksuPracy.

s8.
L. Do kompetencji PrezesaZarzqdunale2y:
1/ Kierowanie bie2qcqdzialalno6ciqSp6ldzielniw ramachuchwalonych
plan6w i wykonywanie zwiqzanychz tym czynnoSciorganizacyjnych,
finansowychi prawnych.
2/ Wykonanieobowi4zk6wkierownikazakladuw rozumieniupostanowieir
KodeksuPracy.
pracyposzczeg6lnych
kom6rek
3/ Koordynowaniei nadzorowanie
Sp6ldzielni.
organizacyjnychw toku biez4cejdziatralno6ci
4l Zatrudnianiepracownik6w, ustalaniewarunk6w pracy i placy, za
wyj qtkiem stanowiskkierowniczych.
maj4tkuSp6ldzielni.
5I Zabezpieczenie
6l Bie2qce informowanie czlonk6w Zarzqdu o wa2niejszych zagadnieniach
wynikaj4cychz prowadzeniagospodarkiSp6ldzielni.

7i Wsp6ldzialaniez terenowymi organamiwladzy i administracji
paristwowej,samorzqduterytorialnegooraz or ganizac.iami
spcildzielczymi,
gospodarczymi,
spolecznymii innymi.
2. Postanowieniaustppupoprzedniegonie wylqczajquprawnieriZarzqdudo
podejmowaniauchwat w kaZdej sprawie z zakresu bie24cej dzialalno$ci
Sp6ldzielni.
3. W czasie nieobecnoSciPrezesaZarzqdujego obowi4zki pelni Zastgpca
Prezesa,
a w przypadkutez i jego nieobecnoSci
CzlonekZarzqdu.

{ie.
I . Czlonkowie Zarzqdu kierujq pracamipodporzqdkowanychim bezpoSredn
io
kom6rek organizacyjnychSp6ldzielni, stosownie do podzialu czynno6ci,
zgodnieze strukturqorganizacyj
nq.
2. Czlonkowie Zarzqdu dla prawidlowego wykonywania czynnodci
okreSlonychw ust. l wydaj4 w zakresieniezastrze2onym
do kolegialnych
decyzji Zarzqdu, zarzqdzenia niezbqdne do prawidlowej realizacji
powierzonych im zadah i referujq na posiedzeniach Zarz1du wnioski stzld
wyplywaj4ce.
54 oni odpowiedzialni za wprowadzenie w Zycie uchwai Zarzqdu przez
podlegleim bezpoSrednio
kom6rki organizacyjneSp6ldzielni.
3. PrezesZarzqdu moze wstrzyma6 wykonanie decyzli czlonka Zarzqdu,do
rozstrzygniqcia
kolegialnegoprzezZarzqdSp6ldzielni.
4. PrezesZarzqdu moZe wstrzymai wykonanie decyzji czlonka Zarzqdutak2e
na wniosekinnegoczlonkaZarzqdt.
5. Prezesmoze odstQpi6od wstrzymaniadecyzji,je2eli uma za konieczne
jej wykonanie.
niezwloczne
6. Zarowno w przypadku wstrzymania przez Prezesa decyfii, jak i jej
wykonanie,zamieszczaon sprawQw porz4dkuposiedzeniaZarzqdu,kt6re
powinno byi
terminie uzgodnionym
zwolane niezwlocznie w
z zainteresowanymi
czlonkamiZarzqdu.

I

$ 10.
l. Zarz.qdSp6ldzielnijest odpowiedzialny
za terminowewprowadzenic
rl' 2ycieuchwalorgan6wsamorz4dowych
sp6ldzielni.
2. Zarzqd Sp6ldzielni bezzwlocznie po stwierdzeniu niewykonalnoicr
uchwaly Rady Nadzorczejwystqpujeo jej zmianElub uchylenie,dolqczaj4c
uzasadnienie
swegostanowiska.
3. Zarzqd Sp6ldzielni moZe zaskar2yc do Sqdu uchwalQ Walnego
Zgromadzeniai Rady Nadzorczej z powodu jej niezgodno6ciz prawem lub
z postanou'ieniam
i statutu.
4. W przypadku zaskar2eniauchwaty Walnego Zgromadzeniaprzez Zarzqdto
Sp6ldzielnigprzed SqdemreprezentujeRada Nadzorcza.Powodamiw tyrn
procesies4 czlonkowieZarzqdt.
5. ZaskarZenieuchwaly do S4du, o kt6rej mowa w ust. 3 wstrzymujejej
r.rykonaniena czas trwania postQpowanias4dowego,chyba 2e Sqd postanowi
inaczei.

s 11.
1. Czlonek Zarzqduwinny czynu lub zaniedbania,przez kt6re Sp6ldzielnia
ponioslaszkodQodpowiadaza nie osobiScie.
2. Do odpowiedzialnoSci
czionk6wZarzqdumaj4 odpowiedniozastosowanie
przepisyKodeksuPracyo odpowiedzialno6ci
materialnejpracownik6w.
W wypadku,w kt6rym przepisyte przewidujqg6m4 granicqodszkodowania,
r.vynosi ona w stosunku do czlonk6w Zarzqdu nie zatrudnionych
rv Sp6ldzielnikwotq trzykrotnego,przeciqtnego
miesigcznego
wynagrodzenia
rv Sp6ldzielniza ostatnikwartal.

$ 12.
Zarzqd jest obowi 4zany :
oraz
l. Uczestniczy(na zaproszenieRady Nadzorczejw jej posiedzeniach
udzielai niezbpdnychwyjaSniei, wzglEdnieprzedstawia6zqdanematerialy
idokumenty.

E

2. Dokonywai okresowych analiz i wynik6w dzialalno6ci Sp6ldzielni oraz
przedstawiadRadzie Nadzorczejodpowiedniesprawozdaniai wnioski rv tym
zakresie,co najmniejraz w kwartale.

s 13.
POSTANOWIENIA
OGOLNE
1. Odwiadczeniewoli za Sp6ldzielniqskladajqprzynajmniejdwaj czlonkor.vie
Zarzqdu lub jeden czlonek Zarzqdu i osoba upowaznionaprzez Zarz4d pelnomocnik.
2. O6wiadczenie,o kt6rym mowa w ust. 1 sklada siq przez podpisanie
oSwiadczenia,
przez vpowainioneosobypod pieczgci4Sp6ldzielni.
3. OSwiadczenia
pisemnekierowanedo Spoldzielni,a zlolone w jej lokalu
albo jednemu z czlonk6w Zarzqdu lub pelnomocnikowi maj4 skutek prawny
wzglQdemSp6tdzielni.
4. Zarzqd moZe udzielii jednemu z czlot'tk6wZarzqdu lub innej osobie
pelnomocnictwa do wykonl'rvania czynnoSci prawnych zwiqzanych
z kierowaniem bie24c4 dziaialno6ci4gospodarczq Sp6ldzielni lub jej
rvyodrqbnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a tak2e
pelnomocnictwa do dokon)ryvaniaczynno6ci okreSlonego rodzaju lub
czynnoriciszczeg6lnych.Do udzieleniapelnomocnictwaw sprawachw/w
wymaganajest zgodaRady.

s 14.
L Przekazanieprzez ustEpujqcyZarzqd lub czlonka Zarzqdu czynnodci
nowemuZarzqdowilub czlonkowiZarzqdunastqpujeprotokolemzdawczoodbiorczym
przy udzialeprzedstawiciela
RadyNadzorczej
Sp6ldzielni.
2. Protok6l zdawczo-odbiorczypowinien zawierai wykaz przekazanychdo
zalatwieniaspraw, akt, dokument6w,jak r6wnie2 dane odzwierciedlaj4ce
aktualnystanprzekazywanych
wydzial6wSp6ldzielni.

podpisanego
przezosobj
protokoluzdawczo-odbiorczego
3. Egzemplarze
uczestniczqcew czynnosciach przekazywaniaotrzymujq po jednym
egzemplarzu:przekazujqcy.przyjmujqcy,a jeden pozostajew aktach
Sp6ldzielni.

$ ls.
Traci moc Regulamin Pracy Zarzqdu Pracy Sp6ldzielni Mieszkaniowej
w Augustowieuchwalonyw dniu 16.02.2007
r.

s 16.
Niniejszy regulamin zostal zatwierdzony uchwal4 Rady Nadzorczej
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SekretarzR. N.

Z-ca Przew. R, N.

