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1. POSTANOWIENIA OG6LNE
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Podstawa prawna

1. Bydgoska Sp6trdzielnia Mieszkaniowa z siedzibq w Bydgoszczy przy ulicy
Gnrnwaldzkiej 12 jest Sp6ldzielni4 wpisan4 do Rejestru P:rzedsigbiorc6w Krajowego
Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem
KRS 0000115623

2. Bydgoska Sp6ldzielnia Mieszkaniowa dziala na podstawie:
- ustawy z dnia 1 6 wrzeini a 7982 r. Prawo sp6ldzielcze (tekst jednolity Dz.rJ. 2 2003

r., Nr 188, poz. 1848 zp6in. zm.)
- ustawy z dma 75 grudnia 2000 r. o sp6ldzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity

z 2003 roktt, Dz. U. Nr l19,poz. 1116 z p6in. zm.)
- irurych ustaw
- statutu Sp6ldzielni
- regulamin6w Sp dhlzielni
- uchwal organ6w Sp6tdzielni
- Systanu Zarz4dzania Jakodci4wg normy ISO 9001:2008

s2
Niniejszy Regulamin Organizacfny Bydgoskiej Sp6ldzielni M:ieszkaniowej zwany dalej

,,Regulaminem", okredla organtzacjg Sp6tdzielni, jako jednostki organizacyjnej,
a w szczes6lnodci:

1) dzialalnoSi Sp6ldzielni
2) podstawowe z asady zarzqdzania Sp6ldzielniq
3) dokumenty organizacylne Sp6ldzielni oraz zast\dy ich sporzqdzania

I przecnowwanla,
4) og61ne zasady podpispvania dokument6w oraz udzielania pelnomocnictw,
5) system kontroli wewngtrznej oraz zasady zachowania tajemnicy stuZbowej

i ochrony danych osobowych,

6) organizacj g wewnQtrznfo

7) zadania kom6rek organizacf nych.
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Ilekrod w fe5ci niniejszego regulaminu, uZyto okre3lenia:

1) organy Sp6ldzielni - nale?y przez to rozumiei organy powolane na
Prawo sp6ldzielcze - Walne Zgromadzenie, Radg Nadzorcz4



na podstawie stahltu - Sp6ldzielcze Rady Osiedli i Samorz4dy Nieruchomoici.
Kompetencje, szczeg6Lowy tryb dzlatraria oraz orgatizacjE organ6w Sp6ldzielni

reguluje statut oraz uchwalone najego podstawie regulaminy.

2) sttzby wykonawcze - nale?y przez to rozumie6 o96l pracownik6w zatrudnionych

w Sp6l<1zie1ni, realizuj 4cych bi eZqcq dziatalno Si statutow4 Sp6ldzielni;

3) kom6rki organizacyjne - naleLry przez to rozumie6 dzialy, sekcje oraz samodzielne

stanowiska zgodnier ze struktur4 organizacyjn4 Sp 6ldzielnr;

4) Statut Sp6trdzielni - naleiry przez to rozumiei zesp6l nom uchwalonych przez WaJne

Zgromadzenie i zenejestrowanych w Krajowlirn Rejestrze Sqdowym, stanowi4cych
podstawQ prawn4 dzialalnodci Sp6ldzielni, w granicach ustawowego upowaznienia
okreSlonego w powszechnie obowi4zuj4cych przepisach sp6ldzielczych

2. DZIAI,ALNOSE SPd)I-DZIELNI

s4
Bydgoska Sp6ldzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy, zwana w dalszej czgSci

n,Sp6ldzielni4" prowadzi dzialaJno{'A w zakresie zaspokajania pohzeb mieszkaniowych
czlonk6w i ich rodzin oraz irutych potrzeb zgodnie z zapisani statutu, w5'nikajqcych
z zamieszkrwania w zasobach Sp6ldzielni.
Sp6ldzielnia wykonuje swoje zadania statutowe sitrami wlasnyrni lub zleca ich wykonanie
podmiotom zewnehzn)rrn. Zlecenie wykonania okrejlonych zadafi na zewnqlrz nie zwalnia
Zarzq$t Sp6ldzielni z odpowiedzialnoSci za prawidlowe ich wykonanie.

$s
Sp6trdzielnia realizuje cele statutowe w interesie i na rzecz swoich czlonk6w,
za po3rednictwem jej orsan6w i sfuZb wykonaw czych, przy uwzglgdnieniu podzial:u zadai
w ramach zatwierdzonej przezRadg Nadzorczq struktury organizacylnej Sp6tdzielni.

s6
Dzialalnoid Sp6ldzielni jest prowadzona w ramach planu gospodarczego na dany rok,
uchwalanego przez Radg Irladzorczqz uwzglednieniem plandw wieloletnich.
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ZNzqd Spitdzielni oraz sluZby wykonawcze wtrasnymi siiami realizuj4 zadania wyrikaj4ce
z planu gospodalczego. Zlecafiie wykonania zadah i Swiadczenia uslug na rzecz Sp6ldzielni
wyspecjalizowanym podnliotom gospodaroz)ryn odbpva siE przy zastosowaniu procedur
przetargowych okredlonych w regulaminach Sp6trdzielni.

3. PODSTAWOWE ZASADY ZARZADZANIA SPoI,DZIELNIA
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W procesie kierowania Sp6ldzielni4 przlgto nastEpuj4ce podstawowe zasady:



5.

1. Zasada jednolito5ci kierowania, w7,ra2aj4ca sig ty.rn, 2e w daaym, okreSlonyrn czasie
dzialalno{f na wszystkich szczeblach kierowania jest prowadzona wedlug jednolitej
sfategii, programu i planu. Na podstawie tych zaloLeh bazowych wyznacza siq: cele,
kierunki dzialania, etapy, terminy, standardy i procedury
Zasada jednoosobowego kierownictwa * w ramach poszczeg6lnych kom6rek
organizacyjnych zaklada siE istnienie jednego zwierzchnika nad kaZdym pracownikiem.
Zgodnie z tqzasadqkazdy kierownik posiada okreSlony zakres obowiqTk6w i uprawnieri,
w ramach, kt6rych podejmuje jednoosobowo decyje i wydaje polecenia podlegtyn
pracownikom oraz ponosi za nie odpowiedzialnoSi.
Zasada ciaqloici kierownictwa, kt6ra polega na I; .lnr., ze w razie nieobecnoSci kierownika
powinno byi zapewnione nieprzerwaae sprawowanie funkcji kierowniczych, ptzez
przekazarie obowiqzk6w i uprawnieri jego formalnemu zastQpcy bqdL wyznaczonemu,
upowaZnionemu pracownikowi. Pracownik zastgpuj4cy kierownikq ponosi
odpowiedzialnoS6 za podjEte przez siebie decyzje lub za zaniechanie dziaLaft
wynikaj4cych z zakrest obowiq,zk6w zastQpowanej osoby. Zapewnienie ci4gloSci
kierownictwa nale2y do obowiq?k6w danego kierownika, a gdy jego nieobecnoSd
nast4pila w spos6b nieprzewidziany do przelo2onego wyzszego szczebla.
Zasada wsp6ldzialania kom6rek organizac:r'invch, polegaj4ca na tlm, 2e wszystkie
kom6rki organizacyjne obowiq,zuje wsp6ldzialanie w zakresie bie?qcej
i perspekty rvicznej dzialalno$ci Sp6ldzielni. Zadna kom6rka organizacylna nie mo2e
odm6wi6 wsp6lpracy innej kom6rce organizacyjnej, w sprawach naleZ4cych do jej
obszaru dzialania i specjalistycznych kwalifikacji swoich pracownik6w. Wsp6lpraca ta
powinna byi skierowana na osi4gnigcie wyznaczonych cel6w Sp6ldzielni i oparta na
Swiadomej odpowiedzialno !;ci za nale2yte wykonanie okreslonego zadanta.
Zasada wvznaczania kom6rki wiodacei, polegajqca na tym, Ze przy realizacji zadair
wchodzqcych w zakes dziatana kilku kom6rek organrzacyjnych i wlnnagaj4cych
koordynacji, Zarzqd Sp6ldnelni wyznacza kom6rkE wiod4c4 odpowiedzialnq za
r eaTizaci e calo ict zadania,

,l

4.DOKUMENTY ORGANIZACYJNE SPoI,DZIELNI ORAZ ZASADY ICH
SPORZADZANIA I PRZECHOWYWANIA

se
Podstawow)'rni dokumentami okreS1ai4c1mi zasady orgarizacji i dzialania Sp6ldzielni
w szczeg6lno6ci s4:

1. Statut So6ldzielni.
2. Regulaminy organ6w Sp6ldzielni.
3. Regulaminorganizacylny
4. Regulamin pracy.
5. Pozostale Regulaminy obowiqgujqce w Sp6ldzielni.
6. Zasady rachunkowo6ci w tym Zakladowy Plan Kont.
7. Instrukcja postgpowania windykac;{nego wobec dlu2nik6w Sp6ldzielni.
8. Instrukcja spotzqdzania, przyjmowania, obiegu i kontroli do.kument6w oraz ewidencji

skladni k6w maj4tkowych.
9. Polity{<a bezpieczefstwa dotyczqca ilanych osobowych pr4,et'war4,anych w

oraz instnikcja zarz@zania systemem informatycznl'rn Sp6ldzielni.
10. System Zarzqdzania lako3ci4 wg normy ISO 9001:2008

I
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Uzupelniajqcymi dokumen,tami organizacyjnymi s4:

1. WewnEtrzne akty normatywne, kt6rych orvsinatrlr' przechowywane s4 w kom6rce
ds. administracj i wewnEtrznej.

2. Zaktesy obowiqgk6w wszys&ich pracownik6w Sp6ldzielni, przechowy'wane w kom6rce
ds. pracowniczych,

3. Rejestr um6w, kt6rych shon4 jest Sp6ldzielnia, w zakresie zlecanych
rob6t remontowych p'rzechowywany jest w Dziale Technicznlm - a oryginaly um6w
znajduj4 sig w poszczeg6lnych administracjach

4. Rejestry um6w i oryginaly um6w, kt6rych stronq jest Sp6ldzie1nia, w zakresie zlecanych
rob6t lub usfug eksploatacyjnych, w t).rn dostawy medi6w przechowyrvane s4 w Sekcji
ds. Eksploatacji - a kserokopie w poszczeg6lnych administracjach

5. Inne rejestry um6w i oryginaLy um6w przechowryane sqprzez kom6rki organizacylne
zgodnie z ich wlaSciwoSciami.

6. Wykaz piecz4tek u2pvanych w Sp6lclzielni prowadzi Dzial Spraw Pracowniczych
i Administracji Wevmqtrznej Sp6ldzielni. Pieczqtki wyl4czone z obiegu podlegaj4
zwrolowi i zabezpieczeniu przed ich nieuzasadnionym uZyciern.

7. Rejesky um6w i ulrrowy se dokumentami poufrrymi i winny by6 przechowy.uvane
z naleizytq staramo6ci.6 zgodne z obowipujqcymi zasadani w zakesie prawidlowego
zab ezpieczenta dokument6w.

$11
Wewngtrzne akly normatywne Sp6ldzielni jako jednostki organizacylnej, regulujqce
szczeg6lowe zasady funkcjonowania Zarzqdu i sluZb wykonawczych Sp6ldzielni maj4 formg
regulamin6w, instrukcji oraz wydawanych na ich podstawie znzqdzefy decyzji i poleceri
sfuZbowych.
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1. Rezulaminy zawierajq szczeg6lowe przepisy dotyczqce dziaLalno(rct Sp6ldzielni lub jej

organ6w, mogq takAe okreilai uprawdenia i obowiqzki pracownik6w bqdZ procedury
dzialania kom6rek ortrganizacyjnych w przedmiotow)ryn zakresie spraw, w celu realizacji
zadari Sp6ldzielni wynikaj4cych z obowiqzuj4cych akt6w prawnych i jej statutu.

2. Instrukcje normuj4 w spos6b ftwaly zasady i tryb postQpowania w zakresie okeslonych i
jednorodnych tematyeznie zagadnieh, wynagaj4cych szczeg6lowego om6wienia oraz
przekazmiawytycznych i wskaz6wek, co do sposobu ich realizacji.

3. Zarzadzenia zawieraj4 ustalenia i. decyzje o zasadriczyrrn znaczenitt d1a frrnkcjonowania
Sp6ldzie1ni, regulujq okreSlone zagadniema oraz ustalalqzasady i normy postgpowania o
dzialani,t cirylym.

4. Polecenia sluZbowe z:awi.erajq doraine, operatywne polecenia wykonania konkretnych
zadai i czyrnodci w okre3lonym terminie przez wyzraczone kom6rki organizacine
lub osoby. Polecenia stuzbowe tmce swg wa2noS6 po wykonaniu i zakoirczenit
wszystkich ustalonych w nich zadari i czynnoici.
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l. Zwzqd Sp6ldzielni wydaje akty wewnQtrzne w drodze decyzji oraz uchwal, w zakresie

spraw nie zastrze2onyoh do wlaSciwodci innych organ6w Sp6ldzielni.
2. Regulaminy wprowa,Czane s4 w 2ycie zgodnie ze statatem, uchwalami Walnego

Zgr omadzenra, Rady ltladzorczej o r az Zar zqdu.



3.

1.
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Zak:resy obowiqTk6w dla os6b pelniqcych funkcjp kierowd czq i dla pozostalych
pracownik6w opracowujq bezpodredni przeloaeni, a wydaje osoba prowadz4ca sprawy
pr acownicze. Zakresy obowiry,k6w wSnnagajqzattverdzenia przez Zarzqd Sp6ldzielni.
Zakresy obowiqTk6w opracowuje siq w dw6ch egzemplatzach, z kt6rych jeden otrzy,muje
pracownik, a drugi przechowywany jest w aktach osobowych.
Przyjgcie przez pracownika zakresu obowiq,zk6w potwierdLzone powinno by6 jego
wlasnorgczn).rn podpisem i wpisaniem daty odbioru na obu egzemplarzach.

$ls
OSwiadczenie o przyl'Eciu odpowiedzialnoSci materialnej za powierzone mienie
zobowiqzany jest podpisa6 kazdy pracownik, w przypadku zatrudnienia go na stanowisku
pr acy zw iqzwryrn z o dpowiedzialno 6ci4 materialn4.
Za prawidlowe powierzenie pracownikowi mienia oraz podpisanie przez pracownika
odwiadczenia, o kt6rym mowa w ust. 1, odpowiada jego bezpoiiredni przeloZony.
Po jednlnn egzemplarzt o6wiadczenia ohzymuj4 pracownik oraz osoba prowa zqca
sprawy pracownicze - do akt osobowych pracownika.

J.

s161. Zanqdkieruje dzialalnoSci4 Sp6ldzielni i reprezentaje jqta zetvngrz.
2. Szczeg6lowe uprawnienia os6b, kt6ryn Zaruqd Sp6ldzielni, za zgodqRady Nadzorczej,

udzielil pelnomocnictwa do dokonylvania w imieniu Sp6ldzielni c4mnoici prawnych
zwiqzanych z kierowaaiem bieaqcq dzialaTnodci4 gospodarcz4 Sp6ldzielni lub jej
wyodrgbnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a takze pelnomocnictwa do
dokonyr,vania czynnoSci okeSlonego rodzaju lub czlmnodci szczeg6lnych, sq ustalone w
uchw alach Zatzqdu o udzieleniu p etrnomocnictwa

3. Pelnomocnik dziala w granicach umocowania.

s17
Kierownicy kom6rek organizacfnych podpisujq w swoim inLieniu pisma adresowane
do innych kom6rek organizacyjnych, natomiast w przypadku adresa.t6w zewngtrznych - pisma
dotycz4ce konkretnych zagadnieh, w ramach udzielonego puez Zarzqd upowaZnienia
do pisemnego informowania os6b trzecich o decyzji Zuzqdu, a iak2e pisma o charakterze
informacyjnyrn. Zauqd moze takle upowaimi6 inne osoby, zp;odnie z obowiqzujqcl,rni
przepisami, do podpisylvania okre3lonego rodzaju dokument6w.

s18
Niedozwoion)'rn jest podpisywanie dokument6w w imieniu innej osoby bez posiadania
pi s emnego upow aimienia,

sle
Wszystkie upowa2nienia oraz udzielone pelnomocnictwa pov"irny zna1e26

1.

z.

swoJe

, tr'\v
,tr'I

PEI,NOMOCNICTW

odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji organizaclljnej i pra,towniczej.
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Konhola wewnQhzna stanowi wa2ny elanent znz+dzania i obejmuje sprawdzenie
kierunk6w i sposob6w dzialania, doboru 5rodk6w, wykonania zadai, przebiegt
i efektyr,vnoSci prowadzonej dzialalno1ci w por6wnaniu do zarrierzefi (program6w, plan6w)
oraz obowiqzrtl4cych norm, zasad i przepis6w.
Cz)'rurodci w tyrn zakresie podejmuje Zarzqd lrtb wyznaczony przez ZNzqd Czlonek ZNzqdu
lub inna osoba up owainiona przez Zuzqd.

s21
Og61ny nadz6r nad wykonlr'vaniem obowiqgk6w przez pracowrik6w poszczeg6lnych
kom6rek organizacyjnych sprawuj4 Czlonkowie Zanqdu, ka2dy w swoim obszarze
bezpo$redniego podporzqdkowania stu2bowego - zgodnre ze schematem organizacylnym.
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1. Informacje na temat Sp6ldzielni mog4 byi udzielane przy zachowaniu obowiq,zujqcych

przepis6w prawa.
2. Wszystkie kom6rki organizacyjne odpowiedzialne sq za zapewnienie warunk6w

umo2liwiaj4cych wlaiciwe przechowywanie i zabezpleczenie dokument6w oraz
przestrzegante zasad dolyczqcych ochrony danych osobowych i zachowania tajemnicy
sfuZbowej.

3. Administrator bezpiecze(stwa informacji nadaje pracownikom orM czlonkom organ6w
Sp6ldzielni pnetwarzaj4cym dane osobowe zgromadzone w zbiorach Sp6ldzielni pisemne
upowa2nienia do przelwuzanta tych danych. Administrator bezpieczehstwa informacji
prowadzi ewidencjg nadanych upowa2nieri oraz dokumentacjq z zalcesu ochrony danych
osobowych.

4. Szczeg6Lowy spos6b realizacji obowiqpk6w wynikaj4cych z ustawy o ochronie danych
osobowych, okedla instrukcja dot. ochrony danych osobowych i instrukcja zarzqdz.ania
systemem informatycznF oraz polit/<a bezpieczehslwa w tym zakresie.

Rozdzial II

ORGI\NIZACJA I KIEROWNICTWO

1. ZARZAD SP6I,DZIELNI
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1.. Zarzqd kieruje dzialalnoSciq Sp6ldzielni, reprezentuje jqna zewnqtrz oraz podejmuje

decyzje we wszystlcich sprawach nie zastrzelonych w Ustawie lub Statucie inn)rm
organom Sp6ldzielni.

2. Zakres umocowania, uprawniei i odpowiedzialno Sct Zauqdu olresla Statut i uchwalony
na j ego podstawie przez Radg Nadzorcz4 Regulamin Zuzqdt.

1.1. PREZES ZARZADJIPQT,DZIEI,NI
$24

Preze s Zar aglu Sp dldzie lni



1. RealiZuje powierzone mu Zadania w ramach ustalonego podZialu kompetencji,
uprawniefi i odpowiedzialnoici tlla pos4c4egdlnych czlonfuiw zarzqdu, wJtznaczonych
przez Rade Nq.dzorczq.

2. Szczeg6lowy zakres cz)'nnoSci i odpowiedzialno$ci slu2bowej dla Prezesa Zarzqdlu ol.lei;l,a
Rada Nadzorcza Sp61dzie1ni, a jego usytuow arne w Znzqdzie okejla Regulamin
Znzqdu.

3, Wyznaczone zadar;lia Prezes Zarzqdv wykonuje przy pomocy podleglych kom6rek
organizacyjnych.

$2s
Prezes Zarz$u Sp6ldzielni w ramach og6lnego kierownictwa i nadzoru nad realizacjq
zadafr koordynuje pracg stuZb wykonawczych Sp6ldzielni, a ponadto:

1) koordynuje przygotowanie projekt6w p1an6w gospodarczych i finansowych
oraz nadzoruje ich realizacjg:

2) nadzoruje bezpodrednio wykonywanie zadah pnez kom6rki orgadzacfne
podporzqdkowane mu zgodnie ze struktur4 organizacylnq zatwierdzonq przez Radq
Nadzorczq

3) wdraZa usprawnienia orgarizacylne i techniczno - ekonomiczne w pracach Sp6ldzielni,
a lakze wnioskuje o wprowadzenie anian, dla poprawy efektywnodci dzialania
JDOtdZlelnt:

4) wsp6luczestni czy ktzdorazowo w podejmowaniu decyzji w sprawach wynikaj4cych
ze stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich pracownik6w Sp6ldzielni;

5) wsp6tuczestni czy w doborze kadr po zasiggnigciu opinii osoby bezpodrednio
odpowiedzialnej za danq kom6rkg oryanizac51nq i doskonali politykg placowq w celu
motywacyjnego oddzialyrvania na pracownik6w;

6) wsp6Ldziata z zakladowgni organizacjami zwiqzkowymi;
7) przyjmuje i rozpatruje skargi na dzialalnodi kom6rek orgNizacyjnych i pracownik6w

Sp6ldzieini;
8) reprezentuje Sp6ldzielniE na z ewnqlrz w zaktesie wyznaczonS'm pnez Znzqd;
9) podejmuje niezbEdne dzialaraia w celu zapewni erna bezpiecznych i higienicznych

wanrnk6w pracy.

1.2. ZASTEPCA PREZESA ZARZADU SPoI,DZIELNI DO SPRAW TECHNICZII-I/CH

s26
ZastEpca P r ezesa Zarzqdu Sp6ldzielni do Spraw Technicznych.
1. Realizuje powierzone mu zadania techniczne w ramach ustalonego podziaht kompetencji,

uprawnief i odpowiedzialnoSci dla poszczeg6lnych Czlottk6w Zarzq&t, wymaczonych
ptzezRadgNalzorcz4
W swlrn dziaLanfi kieruje sig celowym i racjonalnyrn w5,{<orzystaniem Srodk6w
rzeczowo - finansowych, okreslonych w planach Sp6ldzielni i odpowiada za:

- wla5ciw4 gospodarkg remontowq zasob6w Sp6idzielni
- kwestie terenowo-prawne
- procesy inwestycyjne
- standardy techniczne w zasobach
- eksploatacjg i remonty dZwig6w
- kompetentn4 i sprawn4 obslugE czionk6w Sp6ldzielni oraz

mieszkalnych.



2. Organintje i kieruje prac4 podlegtrego pionu kompetenclnego oraz sprawuje funkcje
kierownicze w stosunku do wszystkich pracownik6w w tyn pionie.

3. Sklada Zarzqdowi Sp6tdzielni i organom Sp6ldzielni sprawozdania i informacje
z wykonanra powierzonych zadaA bieLqcych i okresowych oraz w zakresie pozostalJ)ch
spraw.

4. Zastppuje Prezesa Zarzqdu Sp6ldzielni w czasiejego nieobecnodci.
5. Zastgpca Prezesa do spraw technicznych odpowiada w pelni za terminowe przygotowanie

p1an6w remontu, harmonogram6w przetarg6w i ich realizacjg oraz prawidlowe
przygotowanie dokumentacji przetargowej.

6. Odpowiada za terminowe wykonanie obowi4zuj4cych przegl4d6w stan6w
techrricznych bu dpk6w oraz za prowadzenie ksi4g obiekt6w.

7. W realizaqi swoich obowiqzk6w slu2bowych poza swoim pionem kompetencyjnl.rn,
korzysta z uprawnief przeloZonego wobec:
- kierownik6w i zastqpc6w kierownik6w kom6rek organizacyjnych Sp6ldzielni;
- pelnomocnik6w Zarzqdu w Osiedlach.

8. Tworzy spr4yjajqce warunki w swoim pionie kompetencyjnym illa realizacji zudafi pr4ex,

pozostalych czlonkdw Zarzqdu i Ghiwnq Ksiggowq.

1.3. ZASTEPCA PREZESA ZARZADU DS. EKSPLOATACJI

s27
Zastgpca Prezesa Zarzqdu cls. eksploatacji
1. Realizuje powierzone mu zadania w ramach ustalonego podzialu kompetencji,

uprawnieri i odpowiedzialnoSci dla poszczeg6lnych czlonk6w zarzqdu, wyznaczonych
przez Radg Nadzorczq.
W swym dzialaniu kieruje sig celowSnn i racjonalnyrn wykorzystaniem irodk6w
rzeczowo - finansowych, okreSlonych w planach Sp6ldzielni i odpowiada za:

- skuteczn4 obslugg eksploatacyjn4 zasob6w Sp6ldzielni (bieLqca konserwacja
i utrzymanie nieruchomoSci),

- ubezpieczenie wszystkich obiekt6w w zasobach,
- kompleksow4 gospodarkq lokalami u{.tkowyrni,
- umowy z dostawcami medi6w i ustrug,
- rozliczani.ekoszt6w dostawy medi6w i uslug,
- analizy okresowe koszt6w eksploatacji,
- bieZ4cy monitoring obslugi konserwacfnej w zasobach.

2. Organinje i kieruje prac4podleglego pionu kompetencyjnego.
3. Sklada Zanqdowi Sp6ldzielni i organom Sp6ldzielni sprawozdania i informacje

z wykonania powierzonych zadaf bie2qcych i okresowych oruz w zakrcsie pozostalych
spraw.

4. Zartgpuje Prezesa Zarzqdu Spdlilzielni i innych cztronkdw Zur4gilu w czasie ich
nieobecnoicL

5. Odpowiada w pelni za terminowe przygotowanie projekt6w p1an6w gospodarczych, analiz
ekonomicznych, kalkulacji stawek oplat za uZytkowanie lokali,

6. Odpowiada za terminowe dostarczanie do poszczeg6lnych lokali nalicze
obowi4zujqcych optat za uZytkowanie lokali, zawiadomieri o zmianach w wysokoSciach
oplat.

7. W realizacji swoich obowiqgk6w sluZbowych poza swoim pionem kompetencyjnlm,
korzysta z uprawnief przeloZonego wobec:
- kierownik6w i zastppc6w kierownik6w kom6rek organizacyjnych Sp6trdzielni.



8. Tworzy sprzyjalqce warunki w swoim pionie kompetencyjnym dla realizacji zadah przez
pozostalych czLor"k6w Zarzqdu i G16wn4 Ksiqgowq.

2. GI,6WNYKSIEGOWY
$28

1. Gl6wny Ksipgowy organizuje i nadzoruje:
1) prowadzenie catoksztalfi zagadnieri rachunlowodci, finans6w oraz podatk6w,
2) przygotowanie do zalvierdzenia i. aktaalizacji dokumentaqi zasad rachunkowodci

obejmuj4cej: zakladowy plan kont, wykaz stosowanych ksi4g rachunkowych, zasady
ksiEgowania w nich operacji gospodarczych, zasady wyceny akty"w6w i pasyw6w,
dokumentacjE przetwarzarna danych za pomoc4 komputera,

3) sporzqdzanie operatyrrnych sprawozdaf (raport6w) finansowych na potrzeby
zarzqdzu-iaSp6ldzielni6

4) sporz4dzanie obligatoryjnych sprawozda.ri fi nansowych,
5) kontrolq dokument6w ksiEgowych i ich dekretacjg,
6) przebieg inwent uyzacji,
7) ewidencjg ksiggowq podatkow4 oraz niezbEdn4 dokumentacjE ro zliczentow6
8) poprawnoft wystawiania i obiegu dokumentdw ksiggowych.

2. Ponadto Gl6wny Ksipgowy:
7) prowadzi biel4cq kontrolg $rodk6w pieniEinych oraz czuwa nad zapewnieniem
plyrnoSci

finansowej i korzystnych ir6del finansowania,
2) przygotowuje systematycznie materiaty niezbgdne dla monitorowania koszt6w i
wynik6w poszczeg6lnych rodzaj6w dzialalnoSci oraz w nieruchomoSciach,
3) realizuje uchwaly organ6w Sp6ldzieini i decyzje Zarzqdu,
4) reprezentuje Sp6ldzie1ni9 w ramach udzielonego pelnomocnictwa,
5) zatwierdza dokumenty finansowe Sp6trdzielni zgodnie z Instrukcjq obiegu dokument6w,
6) odpowiada za efektyrvne wykorzystanie Srodk6w finansowych Sp6ldzielni.

s2e
Kierownik kom6rki orguizacyjnq, zwany w dalszej czE3ci ,,Kierownikiem" kieruje
wykonaniem powierzonych mt zadaf w ramach dokonanego w strukturze organizacyjnej
podziafu kompetencji, uprawnief i odpowiedzialnoSci.
IGerownik organizuje wykonanie zadafi powierzonych kom6rce organizacyjnej,
a wynikaj4cych z og6lnie obowiq,zuj4cych przepis6w, Statutu, regulamin6w
i instrukcji wewngtrznych oraz uchwal i decyzji organ6w Sp6ldzielni, a IakZe
z polece bezpoSredniego przelo honego orM czlonk6w Zwzqdt.
Kierownik, jako organizator wykonania zada6:
1) ustala i aktualizuje, w uzgodnieniu z bezpodrednim

zaktesy zadah, uprawnieri i odpowiedzialnoSci
pracownik6w;

2) puekazuje wladciw)'rn pracownikom otrzymane do
korespondencj E w celu jej opracowania.

1.

2.

J.

\

pruelo?onym, szczeg6lowe



3) wydaje pracownikom polecenia oraz tdziela wskaz6wek odnoSnie sposobu i terminu
zatatw ienia orzekazanvch sorawl
rozlicza pracownik6w z wykonania zadaA i zalatvtienia spraw;
zapewnia przestrzeganie przez podleglych pracownik6w og6lnie obowiqguj4cych
przepis6w, Statutu, regulamin6w i instrukcji wewnEhznych oraz zuzqdzen.
w y zracza zastepstwa pracownik6w czasowo nieob ecnych;
wsp5hdziatra z kierownikami innych kom6rek orgarizacyjnych w zakresie, w jakim
realizowane w jego kom6rce sprawy wchodz4 w zakres dziatania irurych kom6rek
organizacyjnych.

s30
1. Kierownik obowiqzany jest opracowa6 d1a potrzeb organ6w Sp6ldzielni sprawozdania,

informacje, a takZe wszystkie materialy dotycz4ce zakresu dzialalia podleglej kom6rki
oryanizacyjnej.

2. Kierownik obowiq,zany jest wsp&ldziala| z wlaSciw).mi organami Sp6ldzielni, w zalsesie
ustalonyrn w odpowiednich aktach normatywnych, a w szczeg6lnoSci:
1) udzielai wyczerpujqcych, merytorycznych informacji z zakesu realizowanych

zadaf:
2) przedsta'uu'rad okreSlone sprawy do zaopiniowania lub podjqcia decyzji w sprawach

nale24cych do ZNzqdu Sp6ldzielni.
3. Kierownik obowi4zaay jest do przygotowania i wnoszenia na posiedzenia Zarzqdu,

projekt6w zaLat:wienia spraw, w kt6rych podejmowanie decyzji nale?y do kompetencji
Zuz@tt.

4. Kierownik obowi4zany jest do udzielania informacji na zewnqlrz w granicach ustalonych
z czlorlrJemZnzqbl

s31
Kierownik jest uprawniony do:

1) podejmowania decyzji we wszystkich sprawach okreSlonych w zakresie jego
kompetencji, uprawnieri i odpowiedzialnodci 1ub w innych pelnomocnictwach,
udzielonych przez wla6ciwy organ Sp6ldzielni;

2) podpisywania pism kierowanych do innych kom6rek organtzacylnych Sp6tdzielni
oraz opracowati i pism kierowanych do kierowdctwa Sp6ldzielni lub organ6w
Sp6ldzielni;

3) udzielania informacji i wyjaSnieri wladciwl'rn organom Sp6ldzielni, w sprawach
wchodzqcych w zakres jego dziatania.

4. SI,UZBYWYKONAWCZE
s32

1. Caloksztalt czynnodci skladaj4cych sig na dzialalnoid statutowq Sp6ldzielni,
wykonywany jest przez zesp6l pracownik6w stanowi4cych slu2by wykonawcze
Sp6ldzielni.

2. Sluzby wykonawcze Sp6ldzielni dziel4 siq na kom6rki organizacT4ne o zakesie dzialania,
uprawnief i odpowiedzialnoSci okreSlonych w niniejsz5'rn Regulaminie, w tym:
1) wieloosobowe, kierowane przez kierownika kom6rki organizacyjnej

1ub bezpoSredni o przez czlonka Zarz4du Sp6ldzielni, lub Gl6wnego Ksiggowego,
2) samodzielne stanowiska pracy, jednoosobowe lub kilkuosobowe, bezpodrednio

podporz4dkowane czlonkom Zarzqdu lub Gl6wnemu KsiEgowemu Sp6ldzielni.
3. Wyodrgbnione kom6rki organizacyjne i poszczeg6lne stanowiska pracy stanowiq

strukturg organizacyjnq Sp6ldzielni.

4)

o)
7)

10



4.

5.

o.

7.

8.

Strukhrg organrzacylnq Sp6ldzielni uchwala Rada Nadzorcza na wniosek Znzqdu
Sp6tdzielni.
Kom6rki organizacyjne se zgrupowane w wyodrgbnionych pionach kompetencyjnych:
- Prezesa Zarzqdu,
- ZastEpcy Prezesa Zarzqdt ds. Technicznych,
- Zaslgpcy Prezesa Zanqdu ds. Eksploatacyjnych.
Ramowe zalaesy czlmnodci, uprawniefi i odpowiedzialno3ci kom6rek organizacljnych
i samodzielnych staaowisk pracy, okreSla niniejszy Reguiamin.
I(a2dy pracownik, bez wzglqdu na zajmowane stanowisko jest odpowiedzialny za
czynnoSci wykony'vvane w ramach swoich obowi4 k6w.
Podstawowe obowiqgki pracownik6w Sp6ldzielni okreilone zostaly w Regulaminie
Dracv.

Rozdzial III

PODSTAWOWE ZADAI\IA KOM6REK ORGANIZACYJNYCH

1. PION PREZESA ZARZADU SPoLDZIELNI

s33
1 . W pionie Prez esa Zarzqdu Sp6ldzielni funkcjonuj4 nastgpuj4ce kom6rki organizacy'ne :

1) Dzial KsiEgowoSci
2) Dziat Oplat iWindykacji
3) Dztal Spraw Pracowniczych i Administracji WewnEtrznej, w t)4n r6wniez :

- stanowisko ds. obstugi organ6w samorz4dowych,
- pracownik s ekretariatu,

4) Obsluga prawna
5) DzialalnoSi spoleczno- kulturalna
6) Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeistwa i higieny pracy, ds. obrony cywilnej i p.po2.

I.l.DZIAL KSIQGOWOSCI - kieruje Gl6wny KsiEgowy

s34
Dzial wykonuie nastEpuiace funkcie:
1. W zakresie spraw ksipgowych:

1) prowadzi ksiggi rachunkowe w spos6b ustalony w przyjgtych przez Zarzqd zasadami
rachunkowo6ci;

2) kontroluje dokumenty ksiggowe, aby mogly one stanowii wiarygodn4 podstawg
zapis6w ksiggowych Kontrolg dokument6w przeprowadza siq pod wzglgdem
merytorycznym, formainym i rachunkowym.

3) KontrolE mer).toryczn4 przeprowadzajq kierownicy kom6rek organizacyjnych
odpowiednio do przedmiotowej wla6ciwoSci operacji gospodarczej dokumentowanej
przez dow6d ksipgowy.

4) Kontrolg formalno rachunkow4 przeptrowadza Gl6wny KsiEgowy lub wyznaczony
pracownik; \

5) wykonuje bie24c4 dekretacjp dokument6w wymagaj4cych ksiggowania,
okreSleniu sposobu ujEcia ich w ksiEgach rachunkowych;

LI



6) weryfikuje stan aktyw6w i pasylv6w wjkazany w ksiEgach rachunkowych,
na podstawie inwentuyzacji skladnik6w maj4tkowych;

7) ustala wartoS6 aktyw6w i pasy'w6w oraz w;,nik finansowy;
8) organizuje ewidencjg ksiqgow4 a w tym prowadzenie ksi4g rachunkowych;
9) organizuje prace sprawozdawcze w tW sporzqdzanie sprawozdania finansowego;
10) przygotowuje materialy do rozliczaria koszt6w i przychod6w z eksploatacji

i utrz)'rnania nieruchomoSci;
11) przygotowuje materialy do rozliczania koszt6w i przychod6w z pozostaLej

podstawowej dztalalno(cr Sp6trdzielni np. wl,najmu lokali u2ytkowych;
12) przygotowuje materialy do rozliczania wydatk6w i przychod6w funduszu

remontowego,
73) rozliczawktady mieszkaniowe, budowlane, maj4tek trwaly i obrotowy Sp6ldzielni;
14) dokonuje ksiEgowai koriczqcych rok obrachunkowy;
15) kompletuje i przechowuje dowody ksipgowe, dokumenty inwentarlzacf ne, ksiEgi

rachunkowe i sprawozdania. Po zaksiEgowaniu dowody ksiggowe koriczq sw6j obieg
i podlegaj4 archiwizowaniu. Dokumenty ksiEgowe muszq by6 przechowyvane
we wla6ciwy spo s6b i ptzez obowi4zuj 4cy oines.

2. W zakresie spraw finansowych:
l) odnoinie finansowania i rozliczeri dzialalno6ci Sp6ldzielni:

a) konholuje wykorzysty'wanie drodk6w (kredyt6w bankowych) zgodrne z planami
i umowami o pozyskaniu tych Srodk6w;

b) ustala i rozlicza ostatecznq wysokod6 wklad6w budowlanych i mieszkaniowych
oraz kredytu pozostajqcego do splaty;

2) dokonuje rczliczef finansowych z czLonkuni Sp6ldzielni, a rv szczeg6lno6ci
zwiqzanych z:
a) ustaniem czlonkostwa, uzyskaniem lub ustanowieniem sp6ldzielczego prawa

do lokalu, zatnianqmieszkania lub przeniesienia lokatorskiego 1ub wtasno6ciowego
prawa do mieszkania na odrgbnq wlasno66;

b) prowadzeniem spraw zwtqzanych ze splatq kredyt6w dlugoterminowych,
zociqgnie$ch przez Sp6ldzielniE na sfinansowanie koszt6w budowy mieszkafi
o statusie spdldzielc4ych pruw do lokali na uzupelnienie wklqi*jw
mies zk aniowy c h i b udow lany c h

3) prowadzi:
a) kasE Sp6ldzielni;
b) likwidaturE dokument6w stanow'iqcych podstawE pnyjqcia i wydania Srodk6w

ptalniczych;
c) ubezpieczeni a rzeczowe;

3. W zakesie zagadnieri ekonomicznych:
1) wsp6ldziala w pracach zwiry,anych z opracowywaniem projekt6w planbw rzeczowo -

finansowych i sprawozdaf z ich wykonania;
2) przygotowuje i opracowuje og61ne i wycinkowe dane z dzialalnofici

gospodarczej Sp6ldzielni dla zainteresowanych kom6rek orgalizacyjnych

4, ll zakrcsie kontrolingu:
1) prowadzi ewidencjg analitycznq na pos4cT,egdlne nieruchomoici
2) zestawia dane do celdw analiz, sprawozdafi, plandw

TZ



3) rlostarcza materialy dla Zarzqilu i sluib ekonomicznych w celu bieiqcego
monitoringu wykonania plawiw w zakresie koszttiw i przychodfu.

1.1.1 ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWEJ - samodzielne stanowisko

s3s
Wykonuje nastgpuj qce zadanta:

1 ) administrowanie sieciq komputerow4
2) instalacja, konfiguracja i utrzymanie sprawno$ci sprzgtu komputerowego, urzqilzefi

wielofunkcyjnych oraz oprogramowania naleZ4cego do Sp6ldzielni;
3) akttalizacja strony intemetowej Sp6ldzielni oraz znzqdzanie kontami poczty

elekkonicznej,
4) wsp6lpraca z zewnqtrznl,rni podmiotami w zakresie telekomunikacji i informatyki,
5) pomoc uzytkownikom przy obsludze oprogramowania oraz sprzptu komputerowego;
6) nadz6r nad caloksztaltem spraw zwiqzanych z telefonami kom6rkowyrni w

Sp6idzielni.

1.2. DZIAI, OPtr,AT I WINDYKACJI

$36
Dzial wlikonuie nastepujace funkcie:
1) Nalicza wysokoS6 oplat za uZytkowanie lokali mieszkalnych i uZytkowych.
2) Ewidencjonuje w systemie informatycanym wplaty dokony'"vane przez

u2lkownik6w lokali.
3) Analizqe zalegloSci w oplatach za uLTrtkowanie lokali.
4) BreZ4co wysyla wezwania i monity uZytkownikom zalegaj4cym z oplatami.
5) Prowadzi czlnnoSci windykac5rjno * egzekucyjnych poprzez systematyczne wysylaaie

pism przedprocesowych, a kolejno kierowanie spmw na drogg postgpowania s4dowego
i. komomiczego zgodnie z procedurami ustalonymi w instrukcji postgpowania
windykacyjnego wobec dfuznik6w Sp6ldzielni.

6) BieZ4co monitoruje zaawansowanie podjEtych czlnnoici windykacyjno - egzekucyjnych
(wpNaty orcz inne czynnodci podejmowane r6wnieZ przez komomik6w).

7) Przygotowuje zestawienia dotyczqce sald zadl,rieh wystgpuj4cych na poszczeg6lnych
lokalach i klatkach schodowych.

8) Prowadzi konta ksiggowe: rozrachunki z uZytkownikami lokali z tTtlht opLat
eksploatacyjnych ot M czynszll

9) Uzgadnia analityczne ksiEgowania z kartq syntetycznq oruz sporzqdza noty koryguj4ce
w tyrn zakresie.

10) Przygotowuje noty naliczef miesigcznych oplat do systemu FK.
11) Kontroluje dokumenty polegaj4ce na badaniu legalno6ci, rzetelno3ci i prawidlowoSci

obcych i wlasnych dokument6w wyra2ajqcych przebieg i skutek zleconych
lub dokonanych operacji gospodarczych.

12) Sporzqdza zestawienia danych niezbgdnyoh do ce16w sprawoz dawczoici i analiz.
1 3) Archiwizuj e dokumenty.
14) Prowadzi korespondencjg z mieszkaricami i instytucjami zewnptrznpi.
1 5) Obstuguj e intelesant6w.
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1.3. DZIAI- SPRAW PRACOWNICZYCH I ADMINISTRACJI WEWNDTRZNEJ

s37
Dzial wvkonuje nastepujace funkcje:
1) opracowuje projekty regulamin6w i innych unormowari dotyczqcych splaw

pracowniczych;
2) przeprowadza rekrutacjg i selekcjp kandydat6w do pracy, zaLatwia sprawy osobowe

zwiryane z zatrudnieniem pracownik6w, zmian4 stanowisk pracy 1ub w1'nagrodzenia
orcz rozwiryartiem stosunku pracy;

3) wsp6ldziala z kierownikami kom6rek organrzacyjnych w zakresie podnoszenia przez
pracownik6w kwalifikacji wynnaganych na danym stanowisku pracy;

4)przekantle kierownikom wladciwych kom6rek organizacyjnych informacje
o przyslugujqcych pracownikom uprawnieniach, wynikaj4cych ze stosunku pracy;

5) kontroluje przestrzeganie przez pracownik6w obowiqzuj4cego porz4dku i dysclpliny
pmcy, w tlm: wykorzystanie czasu pracy, wykorzysfwanie zwolnieri od pracy;

6) opracowuje i nadzoruje realizacjE planu urlop6w pracownik6w;
7) kompletuje i przechowuje akta osobowe pracownik6w oraz wszelkie dokumenty

dotycz4ce spraw pracowniczych;
8) wsp6ldziata z zaldadowS,rni organizaqami zwirykowl.rni w zakresie okre6lon1,rn

przez Zarzqd Sp6ldzielni oraz przepisy obowiq_zuj4cego prawa;
9) prowadzl wszelkie ewidencje zwiry,ane z prowadzeniem spraw pracowniczych m.in.:

czasu pracy, nieobecnodci, flukfuacji kadr, um6w cywilno-prawnych;
10) przygotowuje sprawozdania do GUS dot. spraw pracowniczych;
1 1) zamawia druki Scislego znachowania, piecz4tki biurowe, prasp codzierur4
12) dokonuje zakup6w material6w biurowych, mebli i wyposa2enia oraz artykul6w

spoirywczych na potrzeby organ6w;
13) dokonuje tbezpieczema wlposazenia i sprzEt6w biurowych, magazynowych i innych

pomieszczeri pracowniczych;
14) prowadzi rozliczenia finansowe z Zaktadem Ubezpi.eczefi Spolecznych z tfivtt

ub ezpieczenia spoleczne go ;
15) dokonuje rozliczefi wykorzystania firnduszu socjalnego i mieszkaniowego

dla pracownik6w Sp6ldzielni.

W zalresie wvna godzeri pl4gevmik<i$' :

1) wylicza nale2no6ci pracownik6w z fyfilu wlnagrodzei, dodatk6w, urlop6w oraz
irurych nale2noSci wynikaj4cych z ZUZP Sp6ldzielni i aktualnie obowiqgujqcych w
t5.'m zakresie przepis6w;

2) sporzqdzalist plac i zestawienia list plac;
3) prowadzi ewidencjQ analityczn4wl'nagrodzeii ftartoteki zarobk6w i potrqceri);
4) prowadzi ewidencjE d1a pohzeb rozliczeniowych i sprawozdawczych GUS, ZUS

i urzqd6w skarbowych;
5) prowadzi rozli.czenia z tyittu wlmagrodzef: z ZUS, z urzgdami skarbowymi oraz

potr4ceri z list plac;
6) sporz4dza deklaracje dla ZUS i urzgd6w skarbowych - miesipczne i roczne;
7) prowadzt obslugp programu placowego oraz plalnika - rejestruje do ubezpieczeri

spolecznych i zdrowotnych pracownik6w i ich rodzinyi
8) obsfuguje ubezpieczenia pracownicze

1"4



$38
Stanowisko ds. obslugi organ6w wykonuje nastEpuj4ce zadania:

1) koordyruje prace nad przygotowaniem dla organ6w Sp6ldzielni mateiat6w
sprawozdawczych. informacyjnych oraz projekt6w uchwal i decyzji, sporzqdzanych
przez merttorycznie wla5ciwe kom6rki organizacyjne Sp6ldzielni;

2) wykonuje obslugq organizacyjno * techniczn4 orgar6w Sp6ldzielni
(Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, ZNzqd Sp6ldzielni) poprzez:
a) zawiadamiarie czlonk6w tych organ6w o terminach i problematyce posiedzeri

i zebroA;
b) sprawowanie kancelaryjnej obslugi zebran i posiedzeri;
c) prowadzenie ewidencji i przygotowywania do wysylki biezqcej korespondencji

organ6w Sp6idzielni;
d) prowadzenie rejestru uchwal i protokolarzy odrqbnie dla kazdego organu;

3) prowadzi obslugE czlonk6w Sp6ldzielni w zakresie udostgrniania informacji;
4) pnekamje podjEte uchwaly zainteresowan)rm osobom do wiadomo3ci 1ub wykonania;
5) przygotowuje bieiqce materialy illa Rady Nadzorczej i Zarzqdu w tym dotyczqce

prT,ebiegu realix,acji uchwal i wniosluiw poiljgfiich przez organy Sptildaielni;
6) sporzqdza zbiorczq informacjg z realizctcji wniosktiw zgloszonych przez Walne

Zgromadzenie

1.3.2. PRACOWNIK SEKRETARJATU
s3e

Do zakresu obowiqgk6w pracownika Sekretariatu naleZy:
1) przyjmowanie, ewidencjonowante, rozdzielarie po zailekretowaniu prlex, czlonka zarzqda

i przechowy"wanie korespondencji wychodzqcej z pionu Prezesa Zarzqda, zgodnie
z przepisami prowadzenia prac biurowych oraz postQpowania kancelarlnego Sp6ldzielni,
j ak r6wnie2 ustaleniami i poleceni ami Zarzqdt;

.2) wysytranie korespondencj i ,

3) rozdzielartre prasy codziennej na poszczeg6lne kom6rki organizacyjne;
4) obsluga centrali telefonicznej, fax-u i konta poczty elektronicznej
5) organizowanie spotkafi czlonhiw zarzqdu z interesantami,

1.4. OBST,UGAPRAWNA

$40
Obstuga prawna Sp6ldzielni jest wykonl'wana na zasadach okreSlonych w ustawie
z dnia 6 lipca 7982 r. o radcach prawnych i obejmuje:

1) caloksztatt doradztwa prawnego, poprzez wydawanie pisemnych opinii prawnych
oraz bieZqce ustne doradztwo, interpretacje i wykladnie;

2) reprozentowanie Sp6ldzielni w postEpowaniu s4dowyn lub egzekucyjnl,rn
oraz przed organami adminishacji paistwowej i samorz4dowej w sprawach, w kt6rych
Sp6ldzielnia jest stronQ;

3) opiniowanie projekt6w uchwal (decyzji) organ6w Sp6ldzielni;
4) opiniowanie projekt6w um6w zawieranych przez Sp6ldzielniE;
5) uruchamianie egzekucji komomiczych i monitoring skutecznoSci 1 I.r{

'fiq'
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6) obs{uga prawna posiedzef organ6w Sp6ldzielni.

1.5. DZIAI,ALNOSC SPOT,ECZNO.KULTURALNA

s41
1. Podstawy prawne prowadzema dziatalnodci spoleczno-kulturalnej stanowi4 Statut

i Regulamin zas ad prowadzenia ilzialalnofici spoleczno- kulturalnej w Sp6ldzie1ni.
2. Zaktes i formy dzialalnoSci spoleczno-kulturalnej wynikaj4 z ,,Programu dzialalno3ci

spoleczno-ku1turalnej" na dany rok, stanowi4cego integralnq czE36 p1an6w
gospodarczych, uchwalanych przez Radg Nadzorcz4.

3. Za przygolowanie szczeg6lowego projektu programu dzialalnoSci spoleczno-kulhralnej
w Sp6ldzielni odpowiada Kierownik Dom6w Kultury

4. Za realizacjg dzialalnoSci spoleczno-kulturalnej w domach kultmy ORION i ARKA,
a takhe poza nimi na terenach osiedli Sp6ltlzielni, odpowiada Kierownik Dom6w
Kultury.

5. Do prowadzenia k6l zainteresowaf, organizacji imprez klubowych i pozostalych spotkan
cyklicznych i incydentalnyclr, Kierownik Dom6w Kultury angazuje etatowych
pracownik6w - instruktor6w oraz artysl6w z miasta, regionu, kraju.

6. Ofertg programowq sporzqdza sig majqc na uwadze pelny zakres wiekowy potencjalnych
uczestnik6w, a takze ichhoryzonty zainteresowad.

7. Kierownik domu kultury przygotowuje ohresowe spruwogdania z dzialalnoici
spolecTno-kulturalnej w domach hultury i poza nimi.

$42
Wykonuje obowiqgki i korzysta z uprawnief okreSlonych w Kodeksie Pracy oraz
obowiguj4cych przepisach o sluZbie bezpieczeistwa i higieny pracy. Odpowiada przed
Zaruqdem m.in. za kontrolg bezpiec4nych i higienicznych warunk6w pracy w zaldadzie,
szkolenia w zakresie bhp oraz badania profilaktyczne pracownik6w, a takhe likwidacjq
zagr o lef dLa pr acownik6w

s43
Do podstawowych zadafi stanowiska pracy nalety:

1. ll 4,akresie bhp :
a) podejmowanie inicjafiiw oraz zglaszanie wnioskdw do zarzqilu w celu zapewnienin

pracownikom wlaficiwych warunkdw bhp zgodnie z obowiqzujqcJ,mi przepisami
b) prxeprowadzanie kontroli warunkfw pracy oraz pr4estrxeganie zasad i przepistiw

dotyczqcych zasad bezpieczefistwa i higieny prdcy przez pracownikiw
c) sporzqdzanie i pr4,edstawianie Zarutdowi co najmniej raz w roku okresowych analiz

stanu bezpieczefistwa i higieny pracy, zawieraiqcych postulaty i wnioski w zakresie
niezbgdnyeh dzialafi na pr4tszloS[

d) bieic4ce informowanie Prezesa Zarzqdu o stwierdzonych 4agroieniach
wraz z wnioskami zmieraaiqcymi do ich usaniqcia

e) prowad4,enie kompletowanie i pr4echowywanie dokumentdw
wypadkfw przy pracy

zawodowych

dotyczqcych

_to



udzial w dochodzeniach powypailkowych oraz opracowywanie wnioshiw
wynikajqcych z badania prlycTyn i okolicznoici wypadkdw przy pracy
prowadzenie szkoleti w zakresie bhp oraz wsptilpracu z ilzialem spruw
pracowniczych i innymi komdrkami organizacyjnymi w zakresie szkolerl okresowych
bhp
wsprilpraca 7, organami Pafistwowej Inspekcji Pracy i sluiby zdrowia w zakresie
proJilaktyki zdrowotnej pracownikdw, a w szczegdlnoici przSt organizowaniu
okresowych badafi lekarskich

ll/ zakresie spraw p,po|, :
przeprowadzanie okresowych i problemowych kontroli ochrony p.poi w obiektach
Sptililzielni
zglaszanie Zaryqdowi potrzeb i wnioskdw w zakresie ochrony p,poi.
udzielanie instruktaiu i organizowanie szkoleri w zakresie p.poi.
sprawowanie nadzoru nad prawiillowoficiq utrzymania we wlaiciwym stanie
technicznym sprzetu i urzqilzefi p.poZ oraz ilrdg poinrowych,

ll/ zakresie obrony cywilnej :
opracowywanie i korekty plandw obrony cywilnej i ewakuacji orax, prowadzenie i
koorclynacja prxedsigwZigi na czas zagroienio 1su'ngtrznego i wojny
prowad4enie szkolefi i treningdw z zd.kresu zarzqdzania kry4ysowego i obrony
cywilnej w ramach powszechnej samoobrony
opracowywanie plandw wykrywania zagroiefi oraz sygnahiw ostr4,egania
i alarmowania
prowatl4enie kancelarii tajnej zwiqzanej z obiegiem korespondencji tajnej i poufnej
wykonywanie polecefi wydawanych przez jed.nostki nailrzeilne jak tJrzqd Miejshi,
Woj s kow a Komen da lJzup elniefi
opracowywanie projektdw zarzqdzeri wykonawczych Zarzqdu w zakresie obrony
cywilnej i wprowadzanie ich do realizacji,

2, PION ZASTECYPREZESAZARZADUDS. TECHNICZNYCH
2.1. DZIAI, TECHNICZNY

s44
DziaL Tectniczny wykonuj e nastgpujqce zadania
1. W zakresie spraw technicznych: kompletuje dokumentacjg technicznq Sp6ldzielni

w zakresie prowadzonej gospodarki remontowej i inwestycyjnej;
2. W zakresie spraw inwestycfnych:

1) koordlmuje przebieg procesu inwestycyjnego realizowanego przez Sp6ldzielniE;
2) uzyslcuje decyzje niezbEdne do rozpoczgcia budowy i eksploatacji obiekt6w;
3) dokonuje uzgodnieri warunk6w realizacylnych z gestorami uslug komunalnych

i energetycznych;
4) przygotowuje wyb6r wykonawcy inwestycji w drodze przetargt w oparciu o x,apisy

wlaiciwego regulaminu oraz przygotowuje projekty um6w zwiryanych z realizacj4
zadari inwestycyjnych;

5) przygotowuje rozliczenie zadaf inwestycyjnych oraz
z przekazaniem majqtku na stan Sp6ldzielni.

3. W zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi:

J)

c)

h)

')

a)

b)
c)
d)

a)

b)

c)

d)
e)

J)

q
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1) uczestniczy w komisjach, przeprowadzalqcych przegl4dy i okresowe kontrole stanu

technicznego zasob6w mieszkaniowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
2) wsp6lnie z Administracjami Osiedli uczestniczy i koordl,nuje prace zwiapane

z usuniEciem stwierdzonych usterek i uszkodzeri po przeprowadzonych kontrolach
i przeglqdach, kt6re moglyby spowodowa6 zagroLente bezpieczeristwa os6b lub

mienia.
4. W zakresie gospodarfti remontowej obiekt6w:

1) w oparciu o plany remont6w - organizuje przetarg;l na roboty remontowe
i konserwacyjne;

2) wspomaga administracje osiedli w sprawowaniu nadzoru technicznego nad
wykonawstwem rob6t remontowych wykorylranych przez wykonawc6w
zewngtrznych,

3) wsp6lorganizuj e przeglqdy gwarancyjne i egzekwuje usuniEcie ewentualnych usterek;
5. Inne zadania:

i) przygotowuje niezbgdne mateialy, informacje i sprawozdania dla potrzeb organ6w
Sp6ldzielni;

2) wyznacza standardy techniczne dla wykonawstwa rob6t remontowych oraz prac
konserwacfnych.

2.2. DZIAI, CZI,ONKOWSKO-MIESZKANIOWY

$4s
Dzial czlonkowsko - mieszkaniowy wykonuje nastqpujqce zadania:

1) prowadzi rejeshy:
- czlonk6w Sp6tdzielni;
- um6w zawartych z czlonkani Sp6ldzielni w sprawie pnydzial,t mieszkania;
- um6w o ustanowienie prawa do 1okalu;
- ksi4g wieczystych;
- loka.li, dla kt6rych zostaly ztoLone oddzielne ksiEgi wieczyste oraz odnotowuje

w rej estrach obci q2enia hip oteczne;
- os6b ubiegaj4cych sip o najem lokali mieszkalnych;
1) rcalintje zadania zwiqzar;c z czlonkostwem w Sp6ldzielni w zakresie:
2) przylmowania w poczet, ustania czlonto stwa przezi wyst4pienie czlonka ze

Sp6ldzieini, wykluczenie, wylce6lenie lub skre6lenie z rejestru czlonk6w.
3) wykonuje czynnoSci formalne przed zasiedleniem wolnych lokali, nabyciem prawa

do lokalu za rynku wtuirnym albo roszczeniem o przyjgcie do Sp6ldzielni;
4) zalatvtia sprawy zwi4zane z zarriararri mieszkari migdzy czlonkami Sp6ldzielni

albo miEdzy czlonkiem Sp6ldzielni, a wtraScicielem lub najemc4 innego mieszkania;
5) sporzqdza dokumenty potwierdzajqce nabycie sp6ldzielczego lokatorskiego prawa

do lokalu mieszkalnego oraz przeksztalcenie tego prawa na odrEbnq wlasno5 6, a takze
ze sp6ldzielczego wtrasno3ciowego prawa do lokalu - w odrpbnq wlasno66;

6) prowadzi dokumentacjE zwiqzanqz przeniesieniem wlasnoici lokali;
7) sporzqdza dla potrzeb czlonk6w Sp6ldzielni dokumenty; w sprawie likwidacji

ksi4Zeczek mieszkaniowych
8) przygotowuje projekty decyli w sprawach czlonk6w i ich mieszkan do

rozshzygnigcia przez ZNzqd Sp6ldzielni.
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2.3. SPECJALISTA DS, ENERGETYKI

$46
Samodzielnv specjalista ds. enereeqr'ki wykonuje nastepuiace zadania:
1. Okreila standardy i zakresy obslugi konserwacyjnej dla poszczeg6lnych rodzaj6w

instalacji w budynkach
2. zapoznaje siq z protokolami przegl4d6w technicznych insta.lacji oraz dokonuje analizy

stanu technicznego i pohzeb remontowych poszczeg6lnych instalacji
w nieruchomodciach

3. wyznacza kryteria i kierunki planowych remont6w i standardy w unowoczednianiu
instalacji

4. okre3lenie parametr6w efektyr,vnosci wykonyu'anych remont6w i przebudowy instalacji.
5. Opracowuje proglamy remont6w wewnptrznych instalacji c.w.u. i c.o., instalacji

wodoci4gowych prowadzi analizy wykorzystania energii cieplnej dla pohzeb c.o.
i c.w.u. oraz odpowiada za dzialaria zwiaEane z rucjonalizacjquZytkowania energii.

3. PION ZASTEPCY PREZESA ZARZADU DS.EKSPLOATACJI
3.1 SEKCJA EKSPLOATACJI

$47
Sekcja eksploatacji wykonuje nastqpuj4ce funkcje :

1 ) Sporz4dza projekty rocznego planu gospodarczo-finansowego Sp6ldzielni
2) Sp orzqdza kw Ntalne analizy ekonomiczne
3) Nalicza podatek od nieruchomodci i konholuje prawidlowoSd obciqzenia poszczeg6lnych

nieruchomoSci.

W zakresie eksplealaqiizasob6w mieszkaniowych i saraZv w Sp6ldzielni:
1) koordynuje pracg specjalist6w ds. kosztowo-rozliczeniowych zatrudnionych w

administracjach osiedli;
2) dokonuje zbiorowych zestawieri danych i wynik6w rozliczef zuZycta medi6w w Osiedlach;
3) organizuje konkursy na wyb6r towarzystwa ubezpieczeniowego;
4) przygotowuje projekty um6w, aneksy do um6w na dostawy medi6w i uslug

eksploatacyjnych;
5) sponqdza kalkulacje uzasadniaj4ce wysokoSd oplat za uZ)4kowanie lokali

w nieruchomoSci ach orM d1a garaLy;
6) przygotowuje dane do wydruk6w stawek optrat i zapewnia terminowe dostarczenie

dokument6w do Administracji d1a uZytkownik6w lokali;
7) przygotowuje projekty odpowiedzi na nadeslan4 korespondencj g;

8) wsp6luczestniczy w przygolowaniach material6w informacyjnych d1a uZytkownik6w
lokali, w tynn w przygotowaniach do wydruku Informator6w Sp6tdzielni;

9) przechowuje umowy i rejestry um6w z dostawcami medi6w i uslug zewnEtrznych -. zapewnia dbstarczalie ich kopii na Osiedla.
10) zalatwia sprawy zwiqzane zt?ytkowaniem sp6ldzielczych gerlu|y.

W zalaesie goStiodarki lokalami u2ytkowvmi i dzierZawv teren6w :

1) wlpracowuje metody prowadzema najbardziej efektyvmej
u2ytkowyni i terenami w celu maksymalizacji dochodu;

2) pozyskuje najemc6w lokali uzytkowych w drodze przetarg6w lub
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3) prowadzi merytoryczne obslugq najemc6w lokali u2ytkowych i dzier2awc6w teren6w
przy wsp6ludziale sluzb ksiEgowych i Administracji Osiedli;

4) wsp6lpracuje z Administracjami Osiedli oraz DziaLem Technicznym w zakresie
konserwacji i modemizacji lokali oraz zagospodarowania teren6w pod dzier2awy,

5) wsp6lpracuje z obslug4 prawnq przy obsludze merytorycznej um6w z najerncami,
dzieraawcarr.ti, firmami reklamowyrni oraz osobami prowadz4cyrni dziaialno66
gospodarcz4w mieszkaniu.

3.2. ADMINISTRACJE OSIEDLI
s48

Administracje Osiedli sq teq4orialnie wyodrEbnionl.rni jednostkami organizacyjnymi
Sp6ldzielni i w strukturze organizacyjnej oznaczone s4jako:
I) Adminishacja Osiedla CS obejmuj4ca Osiedle Sr6dmieScie;
2) Administracja Osiedla GB obejmuj4ca Osiedle Btronie;
3) Administracja Osiedla GSz obejmujqca Osiedle Szwederowo;
4) Administracja Osiedla GW obejmujqca Osiedla Wzg6rze Wolno6ci .

5) Administracja Osiedla GG obejmuj4ca Osiedle G6rzyskowo.

3.2.1 KIEROWNIK ADMINISTRACJI OSIEDLA

s4e
1. Na czele Administracji Osiedla stoi Kierownik, jednocze6nie pelnomocnik Zarzqdu

upowa2niony do kierowania w imieniu Sp6ldzielni bieLqcqdzialalnoSciq Osiedla,
2. W strukturze stuZb wykonawczych Sp6ldzielni Kierownik jest pracownikiem

podlegaj4cym bezpodrednio Zastpcy Prezesa ZNzqdu ds. Eksploatacji, r6wnolegle
w ramach udzielonego pelnomocnictwa Zanqdowi podlega temu organowi
i poszczeg6lnym jego cztronkom.

3. Kierownik jest bezpoSrednio odpowiedzialny za cato36 funtcjonowania zasob6w
administracji i z zalcesu tej odpowiedzialno5ci wynikajqjego kompetencje.

4. Kierownik odpowiada za organizacjg pracy podwladnych oraz kontrolg jej wykonania.
Zapewnia przestrzeganie przez podleglych pracownik6w ustawy o ochronie danych
osobowych, zasad bezpreczefistwa i higieny pracy, przepis6w przeawpolarowych i
dyscypliny pracy.

5. Kierownik kieruje bie24cq dzialalnoicrq Adminishacji Osiedla na podstawie p1an6w
gospodarczych, uchwalonych przez RadE Nadzorcz4 na dany rok.

ss0
Kierownik Administracii Osiedla
1. W zakresie eksploatacji zasob6w w Osiedlu :

7) nadzoruje prowadzenie przez stuzby techniczne administracji d1a kaZdego budf'nku
ksiqzki obiektu budowlanego oraz zapewnia przechowanie wszelkich dokument6w
dotycz4ce obiekt6w budowlanych, w zakresie ustalonym w prawie budowlanlm i
przepisach wyko naw czych;

2) wsp6lpracuje ze shtibami technicznlnni administracji w organizowaniu usuwania
wszystkich stwierdzonych usterek i uszkodzeri, kt6re moglyby spowodowad
zagroAenie bezpieczeiistwa os6b lub mienia;
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3.

3) organizuje ci4glodi w przyjmowaniu zgloszeh (interwenoje mieszkaric6w) w
sprawach uszkodzeri, usterek, wadliwego flmkcj onow ania wzqdzei i instalacji oraz
element6w bud)mk6w i innych obiekt6w

4) zapewnia warunki dla szybkiej lub niezwlocznej realcji administracji na interwencje
mieszkafc6w poprzez uruchamianie zadai dla etatowych pracownik6w lub zlecanie
zadah dla podmiot6w zewngtrznych

5) sprawuje nadz6r nad przejmowaniem zwolnionych lokali.
W zakresie gospodarki remontowej i konserwacji obiekt6w:
1) odpowiada za przygotowanie projekt6w rocznych p1an6w remont6w i konsetwacji dla

poszczeg6lnych nieruchomo$ci, opracowywanych przez slulby techniczne
administracji, w porozumieniu i wsp6ldzialaniu z Samorz4dami Nieruchomodci
i przedstawia do zaopiniowania Sp6ldzielczyrn Radom Osiedli;

2) organizuje wykonanie remont6w i konserwacji silami spoza Sp6ldzielni,
wylonionl'rni w drodze pnetarg6w lub sluZbami wlasn).rni, odpowiadaj4c za rzeczowe
i finansowe wykonanie przyjgtych rocznych plal6w remontowych i konserwacji

3) odpowiada za organizacjE nadzoru techdcznego nad wykonawstwem rob6t
remontowych, uczeslniczy jako przewodnicz4cy komisji odbiorowych w odbiorach
tych rob6t w obecnoSci Inspektora Nadzoru;

4) czuwa nad prawidlow).rn rozliczaniem finansowlrn rob6t remontowych;
5) planuje i realizuje natlady na adaptacje p omieszczeit, wyposa2enia w sprzQt, maszyny

l urzqdzema obiekt6w Administracji osiedla i warsztat6w w wysokodci zatwierdzonej
pnez Z arzqd Sp6ldzielni.

W zakresie rozli czefi prowadzonej dziatalnodci:
1) opracowuje dla organ6w Sp6ldzielni i kierownictwa Sp6ldzielni okresowe

sprawozdania z dzialalnoSci adminishacji, stosownie do ustalonych w;,rnog6w;
2) ogganizuje i nadzoruje rozliczanie koszt6w zuZycia medi6w w loka.lach znajduj4cych

siq w Osiedlu i monitoruje koszty remont 6w oraz konser.wacji bie2qcej
z uwzglgdnieniem podzialu na nieruchomosci i rodzaje lokali

3) odpowiada za stan maj4tku Sp6ldzielni bgdqcego w dyspozycji osiedla;
4) odpowiada za ustalony obieg dokument6w dotycz4cy obrotu gospodarczego

i finansowego miEdzy Adminishacjq Osiedla, a innlani kom6rkami organizacyjnyrni
Sp6ldzielni.

W zakresie spraw p. ppoZ., sanitamych i porz4dkowych:
1) organizuje dzralanta w zakresie skutecznego utrzymania porz4dku i czystofci

w budynkach oraz na terenach osiedla, a w ol<resie zimowyrn zapewnia usuwanie
Sniegu i likwidowanie gololedzi na ci4gach pieszych i drogach osiedlowych;

2) odpowiada za organizacjgbiezqcej konserwacji zieleni osiedlowej i plac6w zabaw;
3) zapewnia przeprowadzenie dez5'nsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w obiektach,

stosownie do potrzeb i zarzqdzeApahstwowej slu2by sanitarnej;
W zakresie obslugi organ6w samorz4dowych:
1) odpowiada za prawidLowq wsp6lpracQ z orgarnmi samorzqdowymi na Osiedlu

(SN, SRO) oraz ich obslugp przez administracjE,
2) informuje Zarzqd Sp6ldzielni o uchwalach i wnioskach Sp6ldzielczych Rad Osiedli

i Samorzqd6w Nieruchomodci, przekun4qc peLn4 dokumentacjq (protokoly, uchwaly,
korespondencja) dotyczqc4 funkcjonowania organ6w samorzqdowych w Osiedlu

3) dci3le wsp6lpracuje z Sunorzqdurti Nieruchomoici w zakresie realizacji planu
remont6w, ob'stugi konserwacylnej oraz wykonywania innych zadai d1a mieszkafc6w

erucnomoscl;
4) przedstawia informacyjnie Sp6trdzielczej Radzie Osiedla

finansow4 corocznych plan6w remontowych

4.

5.

1

1
\
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3,2.2. ADMINISTRATORZY

ssl
Administratorzy podlegaj4kierownikowi administracji i odpowiadaj4 za:

1. Utrz)'rnanie porz4dku i czystojci na terenach osiedlowych i chodnikach pn5{eglych
do nieruchomoici Sp6ldzielni oraz czystoSci i porzqdku w budy'nkach.

2. Prowadzenie biez4eqf konserwacjt zielent osiedlowej,
3. Przeprowadzanie dezynsekcji, deralyzacji odpowiednio do potrzeb.
4. W okresie zimowym za od1niehanie chodnik6w, przej56, dojazd6w, podjazd6w

oraz likwidacja SliskoSci.
5. Wykonyrranie drobnych napraw i prac remontowych.
6. Zapewrrtenie irodk6w i sprzEtu pomocniczego do wykony'wania prac.
7. Kontakty bezpoSrednie i telefoniczne z Samorz4dami Nieruchomoici

or az mieszkaicami po szczeg6lnych nieruchomoici

3.2.3. pYSPOZYTOR

ss2
Dyspozytor podlega stuZbowo kierownikowi administracji i odpowiada za:

1. skuteczne przfmowanie telefoniczre i bezpoSrednie wszelkich zgloszef
i interwencji mieszkaric6w z osiedla;

2. przygolowywanie tre6ci zadaL dla konserwator6w lub zleceri na zevr'qtz
administracji;

3. odbi6r i wysylka korespondencji wewnEtrznej i zewngtrznej.

3.2.4. SI,UZBYTECHNICZNE ADMINISTRACJI

$s3
1. W sklad slu2b technicznych adminishacji wchodz4

- zastgpcy kierownik6w adminishacji ds. technicznych
- specjali3ci ds. technicznych
- etatowi kons erwatorzy

2. Zastqpca kierownika ds. technicznych odpowiada w administracji za caloksztall
prowadzonej obstugi technicznej zasob6w, w tgn:
- za standndy i skuteczno3d bieZ4cej obslugi konserwacljnej,
- za pnygotowatia i realizaqpprac remontowych w osiedlu,
- nadz6r nad prac4 specjalist6w ds, technicznych w osiedlach,
- nadz6r nad prac4 zatrudnionych konserwator6w, w tW rozliczante ich z pracy .

3. Konsa'wator zasob6w lokalowych.
Konserwator sluZbowo podlega zastppcy kierownika osiedla i odpowiada za:
- Wykonanie wszelkich zadari konserwacyjnych, naprawczych i porz4dkowych na

osiedlu zleconych przez osoby uprawnione,
- Wsp6lprac9 z dyspozl.torem, administratorami, pracownikami pionu technicznego
i kierownictwem osiedla w zakresie informowania i wskazania usterek oraz
nieprawidlowoSci stwierdzonych na obstugiwanym terenie,

- Natychmiastowe powiadomieni e przeloinnych w przypadku ujawnienia awarii,
zdarzeA zagraZajqcych 2yciu 1ub zdrowiu ludzi i wezwanie wlaSciwych sfu2b
oraz podjqcie cz1'nno$ci zabezpi eczajqcych,

- Eliminowanie z u?ycia sprzgtu i narzEdzi uszkodzonych zagra?ajqcych zdrowru
i Zyciu obslugi i os6b trzecich,



4.

- Waiciwe oznakowanie i zabezpieczenie prac wykonywanych w przeslrzeni
dostEpnej dla os6b trzecich.

Spr zqtaczka zasob6w mieszkaniowych
Sprzqtaczka zasob6w mieszkaniowych sluzbowo podlega bezpo6rednio
administratorowi, a poSrednio Kierownikowi Osiedla i odpowiada za:
- Stale utrzl'rnanie porz4dku i czysto$ci w wyznaczonych przez kierownictwo administracji

budynkach i na terenie otaczaj4clirn budynki.
- Dorgczanie biezqcq korespondencji do mieszkaricow, wpvieszanie ogloszei

oraz zdejmowanie z tablic nieaktualnych ogloszeri.
- W okresie zimy usuwanie Sniegu i lodu w godzinach rannych zapewniajqc

mieszkaricom bezpieczeistwo.
- Powiadomienia odpowiednich sluZb w administracji osiedla o niesprawnodci

dfwig6w, oSwietlenia orazbraku szyb w bldynk:u i innych.
- Zglaszanie administratorowi os6b uporczywie i nagmirurie naruszaj4cych porzqdek

domowy.
- Zglaszanie wszelkich uwag zwiqzanych z nieprawidlowoSci4 eksploatacji zasob6w

mieszkaniowych.

3.2.5.

ss4
SpecjaliSci ds. kosztowo-rozliczeniowych podlegaj4 kierownikowi administracji
i odpowiadaj4 za:
1. Prowadzonq ewidencjg faktur, rachunk6w za dostawy medi6w i inne uslugi wykonane

na rzecz osiedla przez podmioty zewnEhzne.
2. Precyzyjne i teminowe opisywanie dokument6w kosztowych z uwzglgdniemem

odniesienia koszt6w na poszczeg6lne nieruchomoSci.
3. Dokonywanie rozliczeh koszt6w zlLycia medi6w w poszczeg6lnych lokalach

lub przygotowy'rvanie danych do rozliczefr (np. CO ) dla zewnqtrznej jednostki
rozhczajqcej .

4. Wprowadzani e zmian w skladnikach optat za uZ)'tkowanie lokali (liczba os6b,
wysoko36 zahczek na media), jako skutek zgloszonych wniosk6w przez
uZytkownik6w lokali w osiedlu.

5. Udzielanie informacji i wyja6nieri dla mieszkafc6w

Rozdzial IV
posraNoffiENlIEoNcown

$ss
1. Nini^ejszv regulamin zostal uchwalony Wzez Radg Nadzorczq BSM Uchwalq

N, .Gb..izott-, dniil,5..5,zotz r.
2. Regnlamin wcho dz|, w 2ycie z dniem podjgcia Uchwaly.
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Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej




