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R E G U L A M I N

pracy Zarz4du Sp6ldzielni Mieszkaniowej w Augustowie

I. PODSTAWY PRAWNE DZIALANIA ZARZADU
SPOI,DZIELNI

Zarz4d Sp6ldzielni Mieszkaniowej w Augustowie zwany dalej Zarz4dem
dziala na podstawie:

- ustawy z dnia 16 wrzeSnia 1982 roku Prawo Sp6ldzielcze wraz
z pozniejszymi zmianami.

- ustawy o sp6ldzielniach mieszkaniorych z dnia 1,5.12.2000 r. wraz
z poznie jszymi  zmianami .

- Statutu Sp6ldzielni Mieszkaniowej,
- postanowiefi niniejszego regulaminu.

s r .
IT. SKT,AD ZARZ4DU SPOLDZIELNI

l. Zarzqd sklada siq z trzech czlonk6w: Prezesa, Zastgpcy Prezesa i Czlonka
Zarzqdu wybranych przez Radq Nadzorcz4 w drodze konkursu, ktorego
warunki okreSla Rada Nadzorcza.

1/ pierwszehstwo wyboru majq kandydaci spelniaj4cy warunki konkursu
bqdqcy czlonkami Sp6tdzielni Mieszkaniowej w Augustowie,

2/ w przypadku braku kandydat6w spelniajqcych warunki konkursu
i bqdqcych czlonkami Sp6ldzielni, dopuszcza siq mo2liwo36 wyboru
czlonk6w Zarzqdu spoza czlonk6w Sp6tdzieini.

Je2eli czlonkami Sp6idzielni sq r6wnie2 osoby prawne, czlonkiem Zarzqdu
mo2e by6 osoba nie bgdqca czlonkiem Sp6ldzielni wskazana przez osobq
prawnq.

2. Rada Nadzorcza powoluje i odwoluje Czlonk6w Zarzqdu.
3. Walne Zgromadzenie mo2e odwolai tych czlonk6w Zatzqdu, kt6rym nie
udzielito absolutorium.



,1. Odwolanie czlonka Zarzqdu wymaga pisemnego uzasadnienia.

5. Podstaw4 nawi4zania stosunku pracy z czlonkami Zarz4du stanowl
rv zaleznodci od powierzonego stanowiska, umowa o pracp lub powoianie -
zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.

6. Dla czlonk6w Zarzqdu Rada Nadzorcza ustala wysokoSi wynagrodzei na
podstawie uchwalonych przez siebie zasad wynagr adzania.

7. Odwolanie czlonka Zarzqdu lub jego zawieszenie w czynnodciach, nie
narusza jego uprawniei.r wynikajqcych ze stosunku pracy.

8. W razie odwolania czlonka Zarzqdu zatrudnionego na podstawie
powolania, prawo odwolania go ze stanowiska pracy przyslu gtile Zarzqdowi
Sp6ldzielni.

s 2 .

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

s3 .

Czlonkowie Zarzqdu nie mogq zajmowa6 siq interesami konkurencyjnymi,
wobec Sp6ldzielni, o kt6rych mowa w art. 56 $ 3 Prawa Sp6ldzielczego.

s 4 .

III. ZAKRES DZIAI-,ANIA ZARZADU

l. Zarzqd kieruje dzialalnoSciq Sp6ldzielni oraz teprezentuj e j4 na zewn4ffz.

2. Do kompetencji Zarzqdu naleZy podejmowanie decytli w sprawach nie
zastrzezonych w Ustawie Prawo Sp6ldzielcze iw Statucie Walnemu
Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.

3. Do spraw o istotnym znaczeniv dla Sp6ldzielni, wymagaj4cych uchwal
i decyzji Zarzqdu naIelq:

1/ zawieranie um6w o odrEbn4 wlasno6i lokalu, um6w o sp6ldzielcze
lokatorskie prawo do lokalu oraz um6w najmu 1oka1i mieszkalnych, lokali



.)

u2l.tkowych i gara2y,
2/ podejmowanie uchwal w sprawach przyjqcia czlonk6w do Sp6ldzietni,
3/ ustalanie oplat za uzywanie lokali, mieszkah i garairy,
4l zaciryanie zobowiqzah kredyowych i innych po uzyskaniu pozytywnej

opinii Rady Nadzorczej., do wysoko6ci okreSlonej Uchwal4 Walnego
Zgromadzen\a,

5/ udzielanie pelnomocnictw,
6/ podejmowanie decyzji w sprawie wklad6w mieszkaniowych,

budowlanych, zaliczek na wklad budowlany, roz\o2enia splat na raty
i wielkoici tych rat'

7/ podejmowanie decyzji o sposobie zalatwiania wszelkich wniosk6w
czlonk6w Sp6ldzielni kierowanych do Zarz4du,

8/ podejmowanie decyzji w sprawach wsp6lpracy z organami administracji
panstwowej i samorz4dowej.

9l sporz4d,zanie projekt6w plan6w gospodarczych i programow dziatalnoSci
kulturalnej,

10/ prowadzenie gospodarki Sp6ldzielni w ramach uchwalonych plan6w
i wykonywanie zwiqzanych z tym czynnoici organizacyjnych, prawnych
i finansowanych na zasadach rachunku ekonomicznego w gospodarce
rynkowej gospodarno5ci i praworzqdnoSci,

III zabezpieczenie maj qtku Sp6ldzielni, przestrzeganie tajemnic pafistwowej
i stuZbowej,

121 sporzqdzanie rocznych sprawozdai i bilansu oraz przedk+adanie ich do
zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

l3/ zwotywanie Walnego Zgromadzenia oraz jego obsluga organizacyjna,
14/ wsp6ldzialanie z organami wiadzy i administracji lokalnej, organizacjami

sp6ldzielczymi i gospodarczymi,
l5/ wykonywanie innych czynnoSci zwiqzanych z systematycznym

podnoszeniem poziomu Zycia czlonk6w, utrzymywanie zasobow
mieszkaniowych i osiedli na odpowiednio wysokim poziomie estetyki
funkcjonowania.

4. Zarzqd sklada roczne sprawozdanie ze swoj ej dzialalnoSci Walnemu
Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.

ss .
IV. ORGANIZACJA PRACY ZARZADU

|. Zarz4d dziala kolegialnie i podejmuje uchwaty - decyzje wylqcznie na
protokolowanych posiedzeniach odbywanych okresowo nie rzadziej niL raz
rv tvsodniu.



l/ uchwaty Zarzqdu podejmowane sq zwyklq wiqkszo6ciq glos6w, do ich
wazno6ci wymagana jest obecno66 na posiedzeniu minimum 2/3 jego
skladu osobowego,

2/ protok6l z posiedzenia Zarzqdu podpisuj4 wszyscy obecni na tym
posiedzeniu czlonkowie,

3/ rv okresie pomiqdzy posiedzeniami Zarzqdu jego czlonkowie wykonuj 4
srvoje funkcje w ramach podzialu czynnoSci,

1l podzial czynno(ci miqdzy czlonkami Zarzqdu, tryb podejmowania
uchwal oraz inne sprawy organizacyjne, okre6la regulamin pracy
Zarzqdu, uchwalony przez Radq Nadzorczq.

2. Prezes Zarzqdu ustala termin i porzqdek obrad posiedzenia Zarzqdu.
Porz4dek obrad powinien przewidywa( rozpatrzenie spraw wynikajqcych
z bie2qcel dzialalnoSci Sp6tdzielni.

3. O posiedzeniu Zarzqdu i porz4dku obrad zainteresowani powinni byi
powiadomieni co najmniej na jeden dzieh przed terminem posiedzenia.

4. Ka?.dy z czlonk6w Zarzqdu przed rozpoczqciem posiedzenia moze wnie(i
do porzqdku obrad sprawp, kt6ra jego zdaniem wymaga kolegialnego
rozstrzygniqcia.

5. Czlonkowi e Zarzqdu nie mogq bra6 udzialu w glosowaniu w sprawach
nyiqcznie ich dotycz4cych.

$ 6 .

1. Uchwaty - decyzje Zarzqdu zapadalqzwykl4 wiqkszoSci4 gios6w.

W razie nieobecnoici Prezesa, jego uprawnienia,, o kt6rych mowa wyZej,

przysluguj4 czlonkowi Zarzqdu wyznaczonemu zgodnie z ustaleniami
zawartymi w $ 8 ust. 3 regulaminu.

2. W sprawach pilnych, o ile zwolanie natychmiastowe posiedzenia Zarzqdu

nie jest moZliwe, podjqcie decyzji kolegialnej moZe nastqpii obiegiem t1

rv drodze podpisania proj ektu decytli kolejno przez poszczeg6lnych

czlonk6w Zarzqdu.

3. W posiedzeniachZarzqdumog4bra6 udzial r6wniez inne osoby zaproszone

nrzez Zarzad.



4, Z p o sie dzet Zar zqdu sp or zqdza s i q protokoty.
Protokoly powinny zawierat: datg posiedzenia, numer protokolu, nazwiska
czlonk6w Zarzqdtt oraz innych os6b zaproszonych na posiedzenie, porzEdek
obrad, treSi podjqtych uchwal i decyzji i ewentualne sprzeciwy do uchwaly.

5. Protokoty podpisuj4 czlonkowie Zarzqdu obecni na danym posiedzeniu.

6, Czlonek Zarzqdu nie bior4cy udzialu w posiedzeniu Zarzqdu zapoznaje siq
z dccyzjami na najbliZszym posiedzeniu Zarzqdu,, w kt6rym bierze udzial.

7. W terminie do trzech dni po odbyciu posiedzenia Zarzqdt komorki
organizacyjne winny zapozna6 sig z tre3ciq podjEtych uchwal i decyzji,
przyj 46 je do realizacji za pokwitowaniem.

s 7 .

Zarzqd Spoldzielni powoiuje na stanowisko kierownika biez4cej dzialalnorici
gospodarczej Prezesa Zarzqdt.
Osoba kieruj4cabieLqcqdzialalno6ciq gospodarczqSp6ldzielni jako zakladern
pracy jest kierownikiem Sp6ldzielni w rozumieniu Kodeksu Pracy.

s 8 .

L. Do kompetencji Prezesa Zarzqdu nale2y:

1 / Kierowanie bie2qcq dzialalno6ciq Sp6ldzielni w ramach uchwalonych
plan6w i wykonywanie zwiqzanych z tym czynnoSci organizacyjnych,
finansowych i prawnych.

2/ Wykonanie obowi4zk6w kierownika zakladu w rozumieniu postanowieir
Kodeksu Pracy.

3/ Koordynowanie i nadzorowanie pracy poszczeg6lnych kom6rek
organizacyjnych w toku biez4cej dziatralno6ci Sp6ldzielni.

4l Zatrudnianie pracownik6w, ustalanie warunk6w pracy i placy, za
wyj qtki em stanowisk kierowniczych.

5 I Zabezpieczenie maj4tku Sp6ldzielni.

6l Bie2qce informowanie czlonk6w Zarzqdu o wa2niejszych zagadnieniach
wynikaj4cych z prowadzenia gospodarki Sp6ldzielni.



7i Wsp6ldzialanie z terenowymi organami wladzy i administracji
paristwowej, samorzqdu terytorialnego or az or ganizac.iami
spcildzielczymi, gospodarczymi, spolecznymi i innymi.

2. Postanowienia ustppu poprzedniego nie wylqczajq uprawnieri Zarzqdu do
podejmowania uchwat w kaZdej sprawie z zakresu bie24cej dzialalno$ci
Sp6ldzielni.

3. W czasie nieobecnoSci Prezesa Zarzqdu jego obowi4zki pelni Zastgpca
Prezesa, a w przypadku tez i jego nieobecnoSci Czlonek Zarzqdu.

{i e.

I . C zlonkowi e Zarzqdu kieruj q pracami podporzqdkowanych im bezpoSredn i o
kom6rek organizacyjnych Sp6ldzielni, stosownie do podzialu czynno6ci,
zgodnie ze strukturq organizacyj nq.

2. Czlonkowie Zarzqdu dla prawidlowego wykonywania czynnodci
okreSlonych w ust. l wydaj4 w zakresie niezastrze2onym do kolegialnych
decyzji Zarzqdu, zarzqdzenia niezbqdne do prawidlowej realizacji
powierzonych im zadah i referujq na posiedzeni ach Zarz1du wnioski stzld
wyplywaj4ce.
54 oni odpowiedzialni za wprowadzenie w Zycie uchwai Zarzqdu przez
podlegle im bezpoSrednio kom6rki organizacyjne Sp6ldzielni.

3. Prezes Zarzqdu moze wstrzyma6 wykonanie decyzli czlonka Zarzqdu, do
rozstrzygniqcia kolegialnego przez Zarzqd Sp6ldzielni.

4. Prezes Zarzqdu moZe wstrzymai wykonanie decyzji czlonka Zarzqdu tak2e
na wniosek innego czlonka Zarzqdt.

5. Prezes moze odstQpi6 od wstrzymania decyzji, je2eli uma za konieczne
niezwloczne jej wykonanie.

6. Zarowno w przypadku wstrzymania przez Prezesa decyfii, jak i jej
wykonanie, zamieszcza on sprawQ w porz4dku posiedzenia Zarzqdu, kt6re
powinno byi zwolane niezwlocznie w terminie uzgodnionym
z zainteresowanymi czlonkami Zarzqdu.
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$ 10.

l. Zarz.qd Sp6ldzielni jest odpowiedzialny za terminowe wprowadzenic
rl' 2ycie uchwal organ6w samorz4dowych sp6ldzielni.

2. Zarzqd Sp6ldzielni bezzwlocznie po stwierdzeniu niewykonalnoicr
uchwaly Rady Nadzorczej wystqpuje o jej zmianE lub uchylenie, dolqczaj4c
uzasadnienie swego stanowiska.

3. Zarzqd Sp6ldzielni moZe zaskar2yc do Sqdu uchwalQ Walnego
Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z powodu jej niezgodno6ci z prawem lub
z postanou'ieniam i statutu.

4. W przypadku zaskar2enia uchwaty Walnego Zgromadzenia przez Zarzqd to
Sp6ldzielnig przed Sqdem reprezentuje Rada Nadzorcza. Powodami w tyrn
procesie s4 czlonkowie Zarzqdt.

5. ZaskarZenie uchwaly do S4du, o kt6rej mowa w ust. 3 wstrzymuje jej
r.rykonanie na czas trwania postQpowania s4dowego, chyba 2e Sqd postanowi
inaczei.

s 11.

1. Czlonek Zarzqdu winny czynu lub zaniedbania, przez kt6re Sp6ldzielnia
poniosla szkodQ odpowiada za nie osobiScie.

2. Do odpowiedzialnoSci czionk6w Zarzqdu maj4 odpowiednio zastosowanie
przepisy Kodeksu Pracy o odpowiedzialno6ci materialnej pracownik6w.
W wypadku, w kt6rym przepisy te przewidujq g6m4 granicq odszkodowania,
r.vynosi ona w stosunku do czlonk6w Zarzqdu nie zatrudnionych
rv Sp6ldzielni kwotq trzykrotnego, przeciqtnego miesigcznego wynagrodzenia
rv Sp6ldzielni za ostatni kwartal.

$ 12.

Zar zqd jest obowi 4zany :

l. Uczestniczy( na zaproszenie Rady Nadzorczej w jej posiedzeniach oraz
udzielai niezbpdnych wyjaSniei, wzglEdnie przedstawia6 zqdane materialy
idokumenty.
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2. Dokonywai okresowych analiz i wynik6w dzialalno6ci Sp6ldzielni oraz
przedstawiad Radzie Nadzorczej odpowiednie sprawozdania i wnioski rv tym
zakresie, co najmniej raz w kwartale.

s 13.

POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Odwiadczenie woli za Sp6ldzielniq skladajq przynajmniej dwaj czlonkor.vie
Zarzqdu lub jeden czlonek Zarzqdu i osoba upowazniona przez Zarz4d -
pelnomocnik.

2. O6wiadczenie, o kt6rym mowa w ust. 1 sklada siq przez podpisanie
oSwiadczenia, przez vpowainione osoby pod pieczgci4 Sp6ldzielni.

3. OSwiadczenia pisemne kierowane do Spoldzielni, a zlolone w jej lokalu
albo jednemu z czlonk6w Zarzqdu lub pelnomocnikowi maj4 skutek prawny
wzglQdem Sp6tdzielni.

4. Zarzqd moZe udzielii jednemu z czlot'tk6w Zarzqdu lub innej osobie
pelnomocnictwa do wykonl'rvania czynnoSci prawnych zwiqzanych
z kierowaniem bie24c4 dziaialno6ci4 gospodarczq Sp6ldzielni lub jej
rvyodrqbnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a tak2e
pelnomocnictwa do dokon)ryvania czynno6ci okreSlonego rodzaju lub
czynnorici szczeg6lnych. Do udzielenia pelnomocnictwa w sprawach w/w
wymagana jest zgoda Rady.

s 14.

L Przekazanie przez ustEpujqcy Zarzqd lub czlonka Zarzqdu czynnodci
nowemu Zarzqdowi lub czlonkowi Zarzqdu nastqpuje protokolem zdawczo-
odbiorczym przy udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej Sp6ldzielni.

2. Protok6l zdawczo-odbiorczy powinien zawierai wykaz przekazanych do
zalatwienia spraw, akt, dokument6w, jak r6wnie2 dane odzwierciedlaj4ce
aktualny stan przekazywanych wydzial6w Sp6ldzielni.

3. Egzemplarze protokolu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez osobj
uczestniczqce w czynnosciach przekazywania otrzymuj q po jednym
egzemplarzu: przekazujqcy. przyjmujqcy, a jeden pozostaje w aktach
Sp6ldzielni.



$ ls.

Traci moc Regulamin Pracy Zarzqdu Pracy Sp6ldzielni Mieszkaniowej
w Augustowie uchwalony w dniu 16.02.2007 r.

s 16.

Niniejszy regulamin zostal zatwierdzony uchwal4 Rady Nadzorczej
Sp6ldz ie ln i  Mieszkaniowej  w Augustowie,  w dniu . . . i .q .0 l  . . ; l l i y , . . . . . . . . . . . . .
i obowi4zuje od dnia ..,li.e O9.lr:q|v

Sekretarz R. N. Z-ca Przew. R, N.


