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Uchwala nr ..t ...12019
Bydgoskiej Sp6ldzielni
z dnia28.02.2019 r.

Rady Nadzorczej
Mieszkaniowei

Regulamin organizacyjny
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

Rozdzial I

1. POSTANOWIENIA OGoLNE
$r

Podstawa prawna

1. Bydgoska Sp6tdzielnia Mieszkaniowa z siedzibq w Bydgoszczy przy ulicy
Grunwaldzkiej 12 jest Sp6ldzielni4 wpisanq do Rejestru Przedsigbiorc6w Krajowego
Rejestru S4dowego prowadzonego przez S4d Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem
KRS 0000115623.

2, Bydgoska Sp6ldzielnia Mieszkaniowa dzialana podstawie:
- ustawy z dnia 16 wrzeSnia 1982 r. Prawo sp6tdzielcze (tekst jednolity Dz.IJ. z
2018 r.,poz.1285 zp62n. zm.),
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sp6ldzielniach mieszkaniolvych (tekst jednolity
Dz.U.22018 r. poz.845 zp62n. zm.),
- innych ustaw,
- statutu Sp6ldzielni,
- regulamin6w Sp6ldzielni,
- uchwal organ6w Sp6ldzielni,
- Systemu Zarzqdzania JakoSci4 wg normy ISO 9001 :2015.

$2
Niniejszy Regulamin Organizacyjny Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej zwany dalej
,,Regulaminem", okre5la organizacjg Sp6ldzielni, jako jednostki organizacyjnej,
aw szczeg6lnoSci:

1 ) dziatalnoSc Sp6ldzielni,
2) podstawowe zasady zarzqdzama Sp6ldzielni4,
3 ) dokumenty organizacyjne Sp6ldzielni oraz zasady ich sporz4d zania i przechowywania,
4) o g6lne zasady po dpi sywania dokument 6w or az udziel ania pelnomocnictw,
5) system kontroli wewngtrznej oraz zasady zachowania tajemnicy sluZbowej i ochrony

danych osobowych,



6) organizacjg wewrgtrznq,
7 ) zadama kom6rek oryanizacyjnych.

$3
Ilekrod w tre$ci niniej szego regulaminu, u?yto okreslenia:

1) organy Sp6ldzielni -nale?y przez to rozumiei organy powolane na podstawie ustawy
Prawo sp6ldzielcze - Walne Zgromadzenie, Radg Nadzorcz4, Zarzyd, oraz powolane
na podstawie statutu - Sp6ldzielcze Rady Osiedli i Rady NieruchomoSci. Kompetencje,
szczeg6lowy xyb dzialania oraz organizacjg organ6w Sp6ldzielni reguluje statut oraz
uchwalone na jego podstawie regulaminy,

2) stuzby wykonawcze - nale|y przez to rozumied o96l pracownik6w zatrudnionych
w Sp6tdzielni, realizuj 4cych bielqc1 dzialalnoSi statutow4 Sp6ldzielni,

3) kom6rki oryanizacyjne - nalehy przez to rozumied dzialy, sekcje oraz samodzielne
stanowi ska z g o dni e ze struktur q or ganizacyj nq Sp 6ld zielni,

4) Statut Sp6ldzielni -naleLry przez to rozumiel zespol norm uchwalonych przez Walne
Zgromadzenie i zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze S4dowyfi, stanowi4cych
podstawg prawn? dzialalno6ci Sp6ldzielni, w granicach ustawowego upowaznienia
okre s I one go w powszechni e obowi4zuj 4cych przepis ach spold zielczy ch.

2. DZTAT.ALNOSC SPoI,DZIELNI
$4

Bydgoska Sp6ldzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy, zwana w dalszej czgsci

"Sp6ldzielni4" 
prowadzi dzialalnoS6 w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniolvych

czlonk6w i ich rodzin oraz innych potrzeb zgodnie z zapisami statutu, wynikaj4cych
z zamieszkiwania w zasobach Sp6tdzielni.
Sp6ldzielnia wykonuje swoje zadania statutowe silami wlasnymi lub zleca ich wykonanie
podmiotom zewngtrznym. Zlecenie wykonania okreslonych zadan na zewnqtrz nie zwalnia
Zarzqdu Sp6tdzielni z odpowiedzialno Sci za pr awidlowe ich wykonanie.

$s
Sp6ldzielnia realizuje cele statutowe w interesie i na rzecz swoich czlonk6w,
za poSrednictwem powolanych organ6w i sluzb wykonawczych, przy uwzglgdnieniu podzialu
zadai w ramach zatwierdzonej przez Radg Nadzorcz1 struktury organizacyjnej Spoldzielni.

$6
DziaLalnoSd Sp6ldzielni jest prowadzona w ramach planu gospodarczego na dany rok,
uchwalane go przez Radg Nadz or czy z uw zglgdnieniem plan6w wieloletnich.

$7
Zarz4d Sp6tdzielnL oraz sluzby wykonawcze realizujq zadanra wynikaj4ce
z planu gospodarczego silami wlasnymi orM zewngtrznymi. Zlecanie wykonania zadah i
Swiadczenia uslug na rzecz Sp6ldzielni wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym
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odbywa sig przy zastosowaniu procedur przetargowych okreSlonych w regulaminach
Sp6ldzielni.

3. PODSTAWOWE ZASADY ZARZ4DZANIA SPOLDZIELNTA

$8
w procesie kierowania Sp6ldzielni4 przyjgto nastgpuj4ce podstawowe zasady;
1. Zasada jednolitoSci kierowania, wyralajqca sig tym, Ze w danym, okreslonym czasie

dzialalnoSi na wszystkich szczeblach kierowania jest prowadzona wedlug jednolitej
strategii, programu i planu. Na podstawie tych zaloheh bazowych .vqrznacza sig: cele,
kierunki dzialania, etapy, terminy, standardy i procedury.

2. Zasada jednoosobowego kierownictwa w ramach poszczeg6lnych kom6rek
organizacyjnych zaktada sig istnienie jednego zwreruchnika nad kaadym pracownikiem.
Zgodnre zt1zasad4kaldy kierownik posiada okreSlony zakres obowi4zk6w i uprawnieir,
w ramach, kt6rych podejmuje jednoosobowo decyzje i wydaje polecenia podlegtym
pracowniko m or az pono si za nie o dpowiedzi alno 56.

3. Zasada ciqeloSci kierownictwa, kt6ra polega na tym, 2e w razie nieobecnoSci kierownika
powinno byd zapewnione nieprzerwane sprawowanie funkcji kierowniczych, przez
ptzekazanre obowi4zk6w i uprawnieri jego formalnemu zastgpcy bqd2 v,ryznaczonemu,
upowaznionemu pracownikowi. Pracownik zastgpuj4cy kierownika, ponosi
odpowiedzialnoSi zapodjgte przez siebie decyzje lub za zamechanie dzialanwynikaj4cych
z zal<resu obowi4zk6w zastgpowanej osoby . Zapewnienie ci4gloSci kierownictwa nale1y
do obowiqzk6w danego kierownika, a gdy jego nieobecnoS6 nast4pila w spos6b
ni eprzewi d ziany do pr zel o Zo ne go w y Zsze go szczebla.

4, Zasada wsp6ldzialania kom6rek organizacyjnvch, polegaj4ca na tym, Ze wszystkie
kom6rki organizacyjne obowi4zuje wsp6ldzialanie w zakresie bieaqcej i perspektywieznej
dzialalnoSci Sp6ldzielni. Zadna kom6rka organizacyjna nie moae odm6wid wsp6tpracy
innej kom6rce organizacyjnej, w sprawach nalelqcych do jej obszaru dziaNania i
specjalistycznych kwalifikacji swoich pracownik6w. Wsp6lpraca ta powinna byi
skierowana na osi4gnigcie wyznaczonych cel6w Sp6ldzielni i oparta na Swiadomej
o dpowiedzialno Sci za nale?yte wykonanie okreslone g o zadania,

5. Zasada wyznaczania kom6rki wiod4cej. polegaj4ca na tym, Ze przy realizacji zadah
wchodz4cych w zakres dziaLania kilku kom6rek organizacyjnych i wymagaj4cych
koordynacji,Zarz4d Sp6ldzielniwyznaczakom6rkg wiod4c4, odpowiedzialnqzarealizacjg
caioSci zadania.

4. DOKUMENTY ORGANIZACYJNE SPOI,DZIELNI ORAZ ZASADY ICH
SPORZADZANIA r PRZECHOWYWANIA

$e
Podstawowymi dokumentami okreSlaj4cymi zasady oryanizacji i dzialania Sp6ldzielni
w szczegSlnoSci s4:

1. Statut Sp6ldzielni.
2. Regulaminy organ6w Sp6tdzielni.
3. Regulamin organizacyjny.
4, Regulamin pracy.
5. Pozostale Regulaminy obowi4zuj4ce w Sp6tdzielni.
6. Zasady rachunkowo6ci w tymZal<Ladowy Plan Kont.
7. Instrukcja postgpowania windykacyjhego wobec dluznik6w Sp6tdzielni.



8.

9.

10.

Instrukcja sporz1dzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokument6w oraz ewidencji
skladnik6w maj 4tkowych.
Polityka bezpieczenstwa dotycz4cadanych osobowych przetwarzanychw Sp6ldzielni oraz
instrukcj a zar zqdzania sy stemem info rmatyc zny m Sp 6ldzi e lni.
System ZarzEdzaria JakoSci4 wg normy ISO 9001 :2015.

$10
Uzup elni aj 4cymi do kumentam i or ganizacvj nymi s 4 :

1. Wewngtrzne akty normatywne, kt6rych oryginaly przechowywane sq w pomieszczeniach
Admini stracj i wewngt runej .

2. Zakresy obowi4zk6w wszystkich pracownik6w Sp6ldzieln| przechowywane s? w Dziale
Spraw Personalnych.

3. Umowy w zakresie zlecanych rob6t remontowych, kt6rych stron4 jest Spoldzielnia, wraz
z ich rejestrem, przechowywane s4 w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym, a dodatkowo
jeden egzemplarz umowy znajduje sig w poszczeg6lnych Administracjach Osiedli.

4. Rejestry um6w i oryginaly um6w, kt6rych stron4 jest Sp6ldzielnia, w zakresie zlecanych
rob6t lub uslug eksploatacyjnych, w tym dostawy medi6w przechowywane sg w Dziale
Gospodarki Zasobami Sp6ldzielni - a kserokopie w poszczeg6lnych administracjach.

5. Inne rejestry um6w i oryginaly um6w przechowywane s4 przez kom6rki organizacyjne
zgodnie z ich wlaSciwoSciami.

6. Wykaz piecz4tek uZywanych w Sp6ldzielni prowadziDziaL Spraw Personalnych. Piecz4tki
wyl4czone z obiegu podlegaj4 zwrotowi i zabezpieczeniu przed ich nieuzasadnionym
uzyciem.

7. Rejestry um6w i umowy s4 dokumentami poufnymi i winny byc przechowywane
z nale?ylq starannoSciq, zgodnie z obowi1zuj4cymi zasadami w zakresie prawidlowego
zab ezpie czeni a do kument6w.

$11
Wewngtrzne akty normatywne Sp6ldzielni jako jednostki organizacyjnej, reguluj4ce
szczeg6lowe zasady funkcjonowania Zarzqdu i sluzb wykonawczych Sp6ldzielni maj4 formg
regulamin6w, instrukcji oraz wydawanych na ich podstawie zarzqdzeh, decyzji i polecefr
sluZbowych.

s12
1. Regulaminy zawierajq szczeg6lowe przepisy dotycz4ce dzialalnoSci Sp6ldzielni lub jej

organ6w, mogq takie okredlad uprawnienia i obowi4zki pracownik6w b4dZ procedury
dzialania kom6rek organizacyjnych w przedmiotowym zakresie spraw, w celu realizacji
zadah Sp6idzielni wynikajEcychz obowi4zuj4cych akt6wprawnych i jej statutu.

2. Instrukcje normuj4 w spos6b trwaly zasady i tryb postgpowania w zakresie okreSlonych i
jednorodnych tematycznie zagadnief, wymagajqcych szczeg6lowego om6wienia oraz
przekazaniawytycznych i wskaz6wek, co do sposobu ich realizacji.

3. Zarzqdzenia zawierajq ustalenia i decyzje o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania
Sp6tdzielni, reguluj4 okreSlone zagadnienia oraz ustalaj4 zasady i normy postgpowania o

dzialani,l ci4glym.
4. Polecenia sluZbowe zawienj4 doralne, operatywne polecenia wykonania konkretnych

zadah i czynno6ci w okredlonym terminie przez .vqtlnaczone kom6rki organizacyjne
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2.

t.

lub osoby, Polecenia sluzbowe trac4 swq waznoS6 po wykonaniu i zakoriczeniu wszystkich
ustalonych w nich zadafi czynnoSci.

$13
Zarzyd Sp6tdzielni wydaje akty wewngtrzne w drodze decyzji lub uchwal, w zakresie
spraw nie zastrzehonych do wlaSciwoSci innych organ6w Sp6tdzielni.
Regulaminy wprowadzane sA w Zycie zgodnie ze statutem, uchwalami Walnego
Zgr omadzenia, Rady Nadzorczej .

$14
Zakresy obowi4zk6w dla os6b pelni4cych funkcjg kierownicz4 i dla pozostaLych
pracownik6w opracowuj4 bezpo3redni przelo2eni, a wydaje osoba prowadzqca sprawy
personalne . Zal<resy obowi4zk6w wymagaj 4 zatwierdzenia przez Zarzqd Sp6ldzielni.
Zakresy obowi4zk6w opracowuje sig w dw6ch egzemplarzach, z kt6rych jeden otrzymuje
pracownik, a drugi przechowywany jest w aktach osobowych.
Przyjgcie przez pracownika zakresu obowi4zk6w potwierdzone powinno by6 jego
wlasnorgcznym podpisem i wpisaniem daty odbioru na obu egzemplaruach.

$ls
OSwiadczenie o przyjgciu odpowiedzialnoSci materialnej za powierzone mienie
zobowiqzany jest podpisai kazdy pracownik, w przypadku zatrudnienia go na stanowisku
pracy zwiqzany m z o dp o wi ed zialno Sciq materi aln4.
Za prawidlowe powierzenie pracownikowi mienia oraz podpisanie przez pracownika
oSwiadczenia, o kt6rym mowa w ust. 1, odpowiada jego bezpoSredni przehohony.
Po jednym egzemplarzu oSwiadczenia otrzymuj4: pracownik oraz osoba ptowadzqca
sprawy pracownicze - do akt osobowych pracownika.

OGoLNE ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTOW ORAZ UDZIELANIA
PEI,NOMOCNICTW

$16
Zarzqd kieruj e dzialalnoSci4 Sp6tdzielni i reprezentuj e j4 na zewnqtrz.
Szczeg6lowe uprawnienia os6b, kt6rym Zarz4d Sp6ldzielni, za zgod4 Rady Nadzorczej,
udzielil pelnomocnictwa do dokonywania czynnoSci okreslonego rodzaju lub czynnoSci
szczeg6lnych, s4 ustalone w uchwalachZarzqdu o udzieleniu pelnomocnictwa.
Peinomocnik dziata w granicach umocowania.

$17
Pisma adresowane do kom6rek organizacyjnych Sp6tdzielni, podpisuj4 kierownicy tych
kom6rek lub samodzielni specjaliSci, natomiast w przypadku adresat6w zewngtrznych -
podpisywanie pism przez te osoby wymaga upowaznienia wydanego przez Znzy{.
Upowaznienia Zarzyd mohe udzielad w zakresie pism o charakterze informacyjnym, w tym o
decyzjach podjgtych przez organy Sp6ldzielni. Zarzqd moze takze upowaani(, inne osoby,
zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami, do podpisywania okreslonego rodzaju dokument6w.

$18
Niedozwolonym jest podpisywanie dokument6w w imieniu innej osoby bez posiadania
pisemnego upowaznienia.
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$le
Wszystkie upowaZnienia orM udzielone pelnomocnictwa powinny znale26 swoje
odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji organizacyjnej i pracowniczej.

6. KONTROLA WEWN4TRZNA ORAZ ZASADY ZACHOWANIA TAJEMNTCY
SI,UZBOWEJ I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

$20
Kontrola wewngtrzna stanowi wahny element zarzqdzania i obejmuje sprawdzenie
kierunk6w i sposob6w dzialama, doboru Srodk6w, wykonania zadai, przebiegu
i efektywno6ci prowadzonej dziaLalnoSci w por6wnaniu do zamierzeh (program6w, plan6w)
oraz obowiqn$1cych norm, zasad i przepis6w. CzynnoSci w tym zakresie podejmuje Zarzqd,
lub wyznaczony przezZarzyd, Czlonek Zarz4dt lub inna osoba upowaznionaprzezZaru1d.

$21
Og6lny nadz6r nad wykonywaniem obowi4zk6w przezpracownik 6w poszczeg6lnych kom6rek
organtzacyjnych sprawuj4 Czlonkowie Zarz4du, jako Dyrektor i jego Z-cy - zgodnie ze
schematem organizacyjnym i wynikaj4cej z niego strukturze hierarchicznej.

s22
1. Informacje na temat Sp6ldzielni mogq byi udzielane ptzy zachowaniu obowiqzuj4cych

przepis6w prawa,
2. Wszystkie kom6rki organizacyjne odpowiedzialne sQ za zapewnienie warunk6w

umoZliwiaj4cych wlaSciwe przechowywanie i zabezpieczenie dokument6w or7
przesttzeganie zasad dotycz1cych ochrony danych osobowych i zachowania tajemnicy
sluzbowej.

3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych nadaje pracownikom oraz czlonkom organ6w
Sp6ldzielni przetwarzaj4cym dane osobowe zgromadzone w zbiorach Sp6ldzielni pisemne
upowaznienia do przetwarzania tych danych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
prowadzi ewidencjg nadanych upowaZnien oraz dokumentacjg z zafuesu ochrony danych
osobowych.

4. Szczeg6lowy spos6b rcalizacji obowi4zk6w wynikaj4cych z ustawy o ochronie danych
osobowych, okreSla instrukcja dot. ochrony danych osobowych i instrukcja zarz1dzania
systemem informatycznym oraz polityka bezpieczefstwa w tym zakresie.

Rozdzial II

ORGANIZACJA I KIEROWNICTWO

l. LARZ4D SPOLDZIELNI

$23
1. Zaruqd kieruje dzialalnoSci4 Sp6ldzielni, reprezentuje j4 na zev,n1trz oraz podejmuje

decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzehonych w Ustawie lub Statucie innym organom
Sp6ldzielni.

2. Zakres umocowania, uprawnieri i odpowiedzialnoici Zarz4du okresla Statut i uchwalony
na jego podstawie przez Radg Nadzorcz4Regulamin Zarz4du.
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I.I.PREZES ZARZ|DU - DYREKTOR SPOLDZIELNI

$24
Prezes Zaruqdu - Dyrektor Sp6tdzielni:
1. Realizuje powierzone mu zadania w ramach ustalonego podzialu kompetencji,

uprawnieti i odpowiedzialnoSci dla poszczeg6lnych czlonk6w zarzqdu, wyznaczonych
przez Radg Nadzorazq.

2. Szczegolowy zal<res czynnoSci i odpowiedzialnoSci sluzbowej dla Prezesa Zarz4du -
Dyrektora Sp6ldzielni okreSla Rada Nadzorcza Sp6ldzielni, a jego usytuowanie
w Zarzqdzie okreSla Regulamin Zaruqdu.

3. Wyznaczone zadania Prezes Zarz4du - Dyrektor Sp6ldzielni wykonuje przy pomocy
p odle gtych kom6rek or ganizacy jnych.

$2s
Prezes Zarz4du * Dyrektor Sp6ldzielni w ramach og6lnego kierownictwa i nadzoru nad
reahzacjq zadafi koordynuje praca sluzb wykonawczych Sp6tdzielni, a ponadto:

1) koordynuje przygotowanie projekt6w plan6w gospodarczych i finansorvych
oraz nadzoruj e ich realizacjE,

2) nadzoruje bezpoSrednio wykonywanie zaduh przez kom6rki organizacyjne
podporz4dkowane mu zgodnie ze struktur4 organizacyjn1 zatwierdzonq przez Ftadg
Nadzorcz1,

3) wdrala usprawnienia organizacyjne i techniczno - ekonomiczte w pracach Sp6ldzielni,
atakhe wnioskuje o wprowadzenie zmian, dla poprawy efektywnoSci dzialania Sp6ldzielni,

4) wsp6luczestniczy kuZdorazowo w podejmowaniu decyzji w sprawach wynikajEcych
ze stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich pracownik6w Sp6ldzielni,

5) lvsp6luczestniczy w doborze kadr po zasiggnigciu opinii osoby bezpoSrednio
odpowiedzialnej za danq kom6rkg organizacyjn4 i doskonali politykg placow4 w celu
motywacyj ne go o ddzi aLy w ania na pracownik6w,

6) wsp6idziala z zaldadowymi organizacjami zwi7zkowymi,
7) przyjmuje i rczpatruje skargi na dzialalnoSd kom6rek organizacyjnych i pracownik6w

Sp6ldzielni,
8) reprezentuje Sp6ldzielnig na zewn4trz w zalcresie wznaczonym przez Zaruqd,
9) podejmuje niezbgdne dzialaniaw celu zapewnieniabezpiecznych i higienicznych warunk6w

pracy.

I.2. ZASTqPCA PREZESA ZARZ4DU SPOI,DZIELNI, ZAST4PCA DYREKTORA
DO SPRAW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

$26
ZastEpca Prezesa Zarz4du Sp6ldzielni - Zastgpca Dyrektora do spraw Techniczno-
Eksploatacyjnych:
1. Realizuje powierzone mu zadania techniczne w ramach ustalonego podzialu kompetencji,

uprawnieti i odpowiedzialnoSci dIa poszczeg6lnych Czlonk6w Zaruqdu, wyznaczonych
przez Radg Nadzorczq.
W swym dzialaniu kieruje sig celowym i racjonalnym wykorzystaniem Srodkow
rzeczowo - finansowych, okreSlonych w planach Sp6ldzielni i odpowiada za:

- wlaSciw4 gospodarkg remontow4 zasob6w Sp6ldzielni,



4.
5.

- skuteczn4 obslugg eksploatacyjn4 zasob6w Sp6tdzielni (biez1ca konserwacja
i utrzymanie nieruchomodci),

- kwestie terenowo-prawne,
- procesy inwestycyjne,
- standardy techniczne w zasobach,
- eksploatacjg i remonty d2wig6w,
- bieh1cy monitoring obslugi konserwacyjnej w zasobach.

2. Otganizuje i kieruje prac4 podleglego pionu kompetencyjnego oraz sprawuje funkcje
kierownicze w stosunku do wszystkich pracownik6w w tym pionie.

3. Sklada Zarz4dowi Sp6ldzielni i organom Sp6ldzielni sprawozdania i informacje
z wykonania powierzonych zadal bielqcych i okresowych oraz w zakresie pozostalych
spraw.
zastEpuje Prezesa zarzEdu Sp6ldzielni w czasie jego nieobecnosci.
Zastgpca Ptezesa, Z-ca Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych odpowiada w
peNni za terminowe przygotowanie plan6w remontu, harmonogram6w przetarg6w i ich
reahzacjE oraz prawidlowe przygotowanie dokumentacj i przetargowej.

6. Odpowiada za terminowe wykonanie obowi4zuj4cych przegl4d6w stan6w technicznych
budynk6w oraz za prowadzenie ksi4g obiekt6w.

7. W realizacji swoich obowi4zkow sluZbowych poza swoim pionem kompetencyjnym,
korzysta z uprawnie A prze\ohonego wobec :

- pelnomo c nika Zaruqdu ds. koordynacj i ob slugi techniczno -eksploatacyj nej zasob6w,
- pelnomocnik6w Zarzqdu w Osiedlach,
- kierownik6w i zastgpc6w kierownik6w kom6rek organizacyjnych Sp6ldzielni,

8. Tworzy sprzyjajqce warunki w swoim pionie kompetencyjnym dla realizacji zadai przez
pozostalych czlonk6w Zarzqdu i Gl6wn4 Ksiggow4.

1.3. CZI-ONEK ZARZ4DU ZASTEPCA DYREKTORA DO SPRAW
EKONOMICZNO.F'INANSOWYCH

$27
c zlonek zarzTdu - zastEpca Dyrektora ds. Ekonomiczno -Finansowych :

1. Realizuje powierzone mu zadania w ramach ustalonego podzialu kompetencji,
uprawnieri i odpowiedzialnoSci dla poszczeg6lnych czlonk6w zarzqdu, vuryznaczonych
przez Radg NadzorczE.
W swym dzialaniu kieruje sig celowym i racjonalnym wykorzystaniem Srodk6w
rzeczowo - finansowych, okreSlonych w planach Sp6ldzielni i odpowiadaza'.

- sp orzqdzanie proj ekt6w plan6w go spodarczych,
- kalkulacje koszt6w dla okreslonych rodzaj6w lokali i dzialalnoSci Sp6ldzielni,
- ubezpieczenie wszystkich obiekt6w w zasobach,
- kompleksow4 gospodarkg lokalami uZytkowymi,
- umowy z dostawcami medi6w i uslug,
- rozliczanie koszt6w dostawy medi6w i uslug,
- analizy okresowe koszt6w eksploatacji.

2. Oryanizuje i kieruje prac4 podleglego pionu kompetencyjnego.
3. Sklada Zaru4dowi Sp6ldzielni, organom Sp6ldzielni sprawozdania i informacje

z wykonania powierzonych zadafbiehqcych i okresowych oraz w zakresie pozostalych
spraw.

4. W uzgodnieniu z Prezesem Zarzqduzastgpuje czlonk6w Zarzqduw czasie ich nieobecnoSci.

f\3



5' Odpowiada za terminowe dostarczanie do poszczeg6lnych lokali naliczen
obowi4zuj4cych oplat za u?ytkowanie lokali, zawiadomieri o zmianach w wysokoSciach
oplat.

6. W realizacji swoich obowi4zk6w sluZbowych poza swoim pionem kompetencyjnym,
korzysta z uprawnief przelolonego wobec:

- kierownik6w i zastgpc6w kierownik6w kom6rek organizacyjnych Sp6ldzielni.
7, Tworzy sprzyjajqce warunki w swoim pionie kompetencyjnym dla rcalizacji zadan przez

pozostaLych czlonk6w Zaru4du i Gt6wn4 Ksiggow4.

2, GT,OWNY KSIDGOWY

$28
1. Gl6wny Ksiggowy organizuje i nadzoruje:

1) prowadzenie caloksztaltuzagadnieri rachunkowoSci, finans6w oraz podatk6w,
2) przygotowanie do zatwierdzenia i aktualizacji dokumentacji zasad rachunkowoSci

obejmuj4cej: zakladowy plan kont, wykaz stosowanych ksi4g rachunkowych, zasady
ksiggowania w nich operacji gospodarczych, zasady wyceny aktyw6w i pasyw6w,
dokumentacj E przetwarzania danych za pomoc4 komputera,

3) sporzqdzanie operatywnych sprawozdat'r (raport6w) finansowych na potrzeby
zaruqdzania S p 6ldzi elni 4,

4) sporzqdzanie obligatoryj nych sprawozdaf fi nansowych,
5) kontrolg dokument6w ksiggowych i ich dekretacjg,
6) przebieg inwentaryzacji,
7) ewidencjg ksiggow4, podatkow4, oraz niezbgdn4 dokumentacj g rozliczeniow4,
8) poprawnoS6 wystawiania i obiegu dokument6w ksiggowych.

2. Ponadto Gl6wny Ksiggowy:
1) prowadzi bielqc1 kontrolg Srodk6w pienigznych oraz czuwa nad zapewnieniem

ptynno Sci frnansowej i korzystny ch 2r o del fi nans owania,
2) przygotowuje systematycznie materiaiy niezbgdne dla monitorowania koszt6w i

wynik6w po szcze 96 I ny ch r o dzaj ow dziaLalno S ci oraz w nieruchomo S ciach,
3) realizuje uchwaly organ6w Sp6ldzielni i decyzje Zarzqdu,
4) reprezentuje Sp6idzielnig w ramach udzielonego pelnomocnictwa,
5) zatwierdzadokumenty finansowe Sp6ldzielni zgodnie z Instrukcj4 obiegu dokument6w,
6) odpowiada za efektywne wykorzystanie Srodk6w finansolvych Sp6ldzielni.

3. KIEROWNIK KOMORKI ORGANIZACYJNEJ

$2e
l. Kierownik kom6rki organizacyjnej, zwany w dalszej czEfici ,,Kierownikiem" kieruje

wykonaniem powierzonych mu zada1 w ramach dokonanego w strukturze organizacyjnej
podzialu kompetencj i, uprawnieri i odpowiedzialnoSci.
Kierownik organizuje wykonanie zadah powierzonych kom6rce organizacyjnej,
a wynikaj4cych z og6lnie obowi4zuj4cych przepis6w, Statutu, regulamin6w i instrukcji
wewngtrznychoraz uchwal i decyzji organ6w Sp6tdzielni, atakhe z poleceri bezpodredniego
przelo?onego or az czlonk6w Zarzqdu.
Kierownik, j ako or ganizator wykonan ia zadai:

2.

a
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ustala i aktualizuje, w uzgodnieniu z bezpo6rednim przeloaonym, szczeg6lowe
zakresy zadan, uprawniei i odpowiedzialnoSci podporz4dkowanych sobie
pracownik6w,
przekan$e wla6ciwym pracownikom otrzymane do zaLatwienia sprawy oraz
korespondencjg w celu jej opracowania,
wydaje pracownikom polecenia oraz udziela wskaz6wek odnoSnie sposobu i terminu
zaNatw ienia pr zekazanych spraw,
r o zlicza prac o wnik6 w z wykonani a zadah i zalatw ieni a spraw,
zapewnia przestrzeganie przez podleglych pracownik6w og6lnie obowi4zuj4cych
przepis6w, Statutu, regulamin6w i instrukcji wewngtrznych oraz zaru4dzeh,
W znacza zastgpstwa pracownik6w czasowo nieobecnych,
wsp6ldziala z kierownikami innych kom6rek organizacyjnych w zakresie, w jakim
realizowane w jego kom6rce sprawy wchodz4 w zakres dzialania innych kom6rek
organizacyjnych.

$30
Kierownik obowi4zanv jest opracowai dla potrzeb organ6w Sp6ldzielni sprawozdania,
informacje, a takhe wszystkie materialy dotycz1ce zakresu dzialania podleglej kom6rki
organizacyjnej.
Kierownik obowi4zany jest wsp6ldzialal z wlaiciwymi organami Sp6ldzielni, w zakresie
ustalonym w odpowiednich aktach normatywnych, a w szczeg6lnoSci:
1) udzielad wyczerpuj4cych, merytorycznych informacji z zal<resu realizowanych

zada{;
2) przedstawiai okreSlone sprawy do zaopiniowania lub podjgcia decyli w sprawach

nale?qcych do Zanqdu Sp6tdzielni.
Kierownik obowiqzany jest do przygotowania i wnoszenia na posiedzenia Zaruqdu,
projekt6w zalatwienia spraw, w kt6rych podejmowanie decyzj i nalezy do kompetencji
Zarzqdu.

4. Kierownik obowi4zany jest do udzielania informacji na zev,rnqtrz w granicach ustalonych
z czNonkiemZarzadu.

$31
Kierownik jest uprawniony do:

1) podejmowania decyzji we wszystkich sprawach okre6lonych w zakresie jego
kompetencji, uprawnieri i odpowiedzialnoSci lub w innych pelnomocnictwach,
udzielonych przez wlaSciwy organ Sp6ldzielni;

2) podpisywania pism kierowanych do innych kom6rek organizacyjnych Sp6ldzielni
oraz opracowaf i pism kierowanych do kierownictwa Sp6ldzielni lub organ6w
Sp6ldzielni;

3) udzielania informacji i wyjaSnieri wlaSciwym organom Sp6ldzielni, w sprawach
wchodzqcych w zakres jego dzialania.

 .SLUZBY WYKONAWCZE

$32
l. Calokszta\t czynnoSci skladaj4cych sig na dzialalno$d statutow4 Sp6ldzielni,

wykonywany jestprzezzesp6l pracownik6w stanowi4cych sluzby wykonawcze Sp6ldzielni.

1)

2)

3)

4)
s)

6)
7)

1.

3.
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2. Stuzby wykonawcze Spoldzielni dziel4 sig na kom6rki organizacyjne o zakre sie dziaNania,
uprawnieri i odpowiedzialnoSci okeSlonych w niniejszym Regulaminie, w tym:
1) wieloosobowe, kierowane przez kierownika kom6rki oryanizacyjnej lub bezpoSrednio

ptzez czlonka Zaruqdu Sp6tdzielni, lub Gl6wne go Ksi g go we go,
2) samodzielne stanowiska pracy, jednoosobowe lub kilkuosobowe, bezpoSrednio

podp orz4dkowane czlonkom Zar z4du lub Gl6wnemu Ks i g gowemu Sp6ldzielni.
Wyodrgbnione kom6rki organizacyjne i poszczeg6lne stanowiska pracy stanowi4
strukturg oryanizacy jn4 S p 6tdzielni.

4. Strukturg organizacyjn4 Sp6ldzielni uchwala Rada Nadzorcza na wniosek Zarzqdu
Sp6idzielni.
Kom6rki organizacyjne s? zgrupowane w wyodrgbnionych pionach kompetencyjnych:

- Prezesa Zarzydu - Dyrektora Sp6ldzielni,
- Zastgpcy Prczesa Zarzqdu, Zastgpcy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych,
- Czlonka Zar z1du, ZastEp cy D yrektor a d s. Eko no mi czno - F inans owych.

Ramowe zakresy czyrutoSci, uprawnieri i odpowiedzialnoSci kom6rek organizacyjnych
i samodzielnych stanowisk pracy, okreila niniejszy Regulamin.
Kuzdy pracownik, bez wzglgdu na zajmowane stanowisko jest odpowiedzialny za
czynnoSci wykonywane w ramach swoich obowi4zk6w.
Podstawowe obowi4zki pracownik6w Sp6ldzielni okreslone zostaly w Regulaminie pracy.

Rozdzial III

PODSTAWOWE ZADANIA KOMOREK ORGANIZACYJNYCH

1. PION PREZESA ZARZ4DU - DYREKTORA SPOI,DZIELNI

s33
i. W pionie Prezesa Zarz4du - Dyrektora Sp6ldzielni funkcjonuj4 nastgpuj4ce kom6rki

organizacyjne:
1) Dzial Obslugi Mieszkaric6w,
2) Dzial Spraw Personalnych, w tym :

- P elnomo c nrk Zar z1du ds. Zar zqdzani a j ako S c i 4
- pracownik sekretariatu,

3 ) Administracja Wewngtrzna Sp5ldzielni,
4) Obsluga prawna,
5) DziaLalnoSi spoleczno- kulturalna,
6) Obsluga organizacyjna organ6w,
7) Samodzielne stanowisko ds. bezpieczehstwai higieny pracy,
8) Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej i p.poz.,
9) Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

I.I. DZIAN, OBSI-UGI MIESZKANCOW

$34
Dzial Obslugi Mieszkafc6w wykonuje nastgpuj4ce zadania:
1. Przyjmowanie wniosk6w i ich realizacja w zakresie wydawania zalwiadczeh o

przysiuguj4cym tytule prawnym do lokalu celem przedloheniaw
- kancelariach notarialnvch.

a
J.

5.

6.

8.

1l



-Urzgdzie Skarbowym,
-biurze meldunkowym,
- bankach,
- na pro6bg zainteresowanej osoby.

2. Pruygotowanie um6w najmu na lokale mieszkalne.
3. Prowadzi rejestry:

- czlonk6w Sp6tdzielni;
- um6w o ustanowienie sp6ldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu;
- lokali, dla kt6rych zostaly za\ohone ksiggi wieczyste dla sp6ldzielczego wlasnoSciowego

prawa i jego aktualizacjg w zakresie wpisywania:
a) nowych wlaScicieli lokali,
b) ustanowionych hipotek,
c) wzmianek o wszczgciu egzekucji z lokali.

4. Aktualizuje na biehqco ewidencjg tytul6w prawnych do lokali oraz Rejestr Czlonk6w,
poprzez:

a) przyjmowanie w poczet czlonk6w Sp6ldzielni os6b, kt6re nabyly prawo odrgbnej
wlasnoSci lokalu i zloLyly deklaracjg czlonkowsk4,

b) sankcjonowanie czlonkostwa przysluguj4cego zmocy prawa - dotyczy os6b, kt6rym
przysluguj4 sp6ldzielcze wlasnoSciowe prawa do lokali,

c) systematyczne aktualizacje zwiqzane z ustaniem czlonkostwa na skutek zbyciaprawa
odrgbnej wlasno6ci lub sp6tdzielczego wlasnodciowego prawa do lokalu.

5. Wykonywanie czynnoSci formalnych przed zasiedleniem wolnych lokali, nabyciem prawa
do lokalu na rynku wt6rnym albo roszczeniem o uzyskanie tytulu prawnego do lokali w
Sp6ldzielni.

6. Sporz4dzanie dokument6w potwierdzaj4cych nabycie spoldzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego oraz przeksztalcenie tego prawa na odrgbn4 wlasnoS6, atakae ze
sp6ldzielczego wlasnoSciowego prawa do lokalu - w odrgbn4 wlasno66.

7 . P rcw adzenie dokumentacj i zwiqzanej z przemesieniem wlasno Sci lokali ;.
8. Przygotowywanie projekt6w decyzjiw sprawach czlonk6w i lokali do rozstrzygnigcia przez

Zarzyd Sp6tdzielni.
9. Prcwadzi obslugg lokator6w w przypadku zbycialnabycia prawa do lokalu.
10. Prowadzi obslugg programu ,,czynsze i media" w zakresie:

- zamykanie i modyfikowanie kart lokali,
- za\<Nadanie no wych ko ntrahent6w,
- naliczenie i wydruk miesigcznej oplaty zau|ytkowanie lokalu mieszk. na podstawie
zlo2onego o Swiadczenia,
- rejestracja i modyfikacja danych o lokalach oraz kontrahentach.

lL Przygotowanie specyfikacji przetargowej i przeprowadzenie procedury przetargowej
dla lokali mieszkalnych:

-przekazatych do dyspozycji Sp6tdzielni w stosunku do kt6rych wygaslo sp6ldzielcze
lokatorskie prawo,

- odzyskanych w drodze egzekucji komorniczych,
- zbywanych na podstawie uchwal Walnego Zgromadzenia.

12. Prowadzenie poSrednictwa w obrocie nieruchomoSciami w zakresie zawierania i realizacji
um6w dotyczqcych kupna - sprzedtzy nieruchomoSci, zamiany lokali, najmu lokali jako
uslugg Swiadczonq na rzecz czlonk6w Sp6ldzielni, mieszkafc6w Sp6ldzielni oruz
interesant6w spoza Sp6ldzielni.
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I,2. DZTA\, SPRAW PERSONALNYCH

$3s
Dzial wykonuie nastgpuj4ce funkcje:
1) opracowuje projekty regulamin6w i innych unormowari dotyczqcych spraw

pracowniczych,
2) przeprowadza rel<rutacjg i selekcjg kandydat6w do prasy, zalatwia sprawy osobowe

zwrqzane z zatrudmeniem pracownik6w, zmianq stanowisk pracy lub wynagrcdzenia onz
r ozw r1zanrem sto sunku pracy,

3) wsp6tdziala z kierownikami kom6rek organizacyjnych w zakresie podnoszenia przez
pracownik6w kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku pracy,

4) przekazuje kierownikom wla6ciwych kom6rek organizacyjnych informacje o
przysluguj?cych pracownikom uprawnieniach, wynikaj4cych ze stosunku pracy,

5) kontroluj e przestrzeganie przez pracownik6w obowi4zujEcego porz4dku i dyscypliny pracy,
w tym: wykorzystanie czasu pracy, wykorzystywanie zwolnieri od pracy,

6) opracowuje i nadzoruj e realizacjg planu urlop6w pracownik6w,
7) kompletuje i przechowuje akta osobowe pracownik6w oraz wszelkie dokumenty

doty cz4c e spraw pracowniczych,
8) wsp6tdziala z zaldadorymi organizacjami zwi4zkowymi w zakresie okreSlonym ptzez

Zarz4d Sp 6tdzieln i or az przepi sy obowi4zuj 4ce go prawa,
9) prowadzi wszelkie ewidencje zwiqzane zprowadzeniem spraw pracowniczych,
10) przygotowuje sprawozdania do GUS dot. spraw pracowniczych,
11) zamawrapiecz4tkibiurowe,
12) prowadzi rozliczenia finansowe z Zakladem Ubezpieczeh Spolecznych z tyttilu

ub ezpieczenia spoleczne go,
13) dokonuje rczliczefr wykorzystania funduszu socjalnego i mieszkaniowego dla

pracownik6w Sp6idzielni.

W zakresie wynagrodzefi pracownik6w:
1) wylicza naleznoSci pracownik6w z tytulu wynagrodzeri, dodatk6w, wlop6w oraz

innych naleznoSci wynikaj4cychzUZP Sp6ldzielni i aktualnie obowi4zuj4cych w tym
zakresie przepis6w,

2) sporzqdza list plac i zestawienia list plac,
3) prowadzi ewidencjg analityczn1wynagrodzeri (kartoteki zarobk6w i potr4cef),
4) prowadzi ewidencjg dla potrzeb rozliczeniolvych i sprawozdawczych GUS, ZUS

i urzgd6w skarbowych,
5) prowadzi rozliczenia z tytulu wynagrodzeh: z ZIJS, z urzgdami skarbowymi oraz

potr4ceri z list plac,
6) sporzqdza deklaracje dla ZUS i urzgd6w skarbowych - miesigczne iroczne,
7) prowadzi obslugg programu placowego oraz platnika - rejestruje do ubezpieczeri

spolecznych i zdrowotnych pracownik6w i ich rodziny,
8) obsluguje ubezpieczenia pracownicze.

1.2.1 pEr,NoMocNrK ZAF.Z4DU DS. ZARZADZANTA JAKOSCTA

$36
Do zakresu obowi4zk6w pelnomocnika Zarz4du ds, Zarzqdzania JakoSciqtaleby:
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Nadz6r nad dokumentacj4 Systemu Zarzqdzania JakoSci4,
Zapewnienie, ze procesy Systemu Zarzydzania JakoSciq s4 ustanowione, wdrozone
i utrzymane,
Organizacjg i nadz6r nad audytami,
Informowanie kierownictwa o funkcionowaniu i mozliwoSciach doskonalenia
Systemu,

I,2.2 PRACOWNIK SEKRETARIATU

$37
Do zakresu obowi4zk6w pracownika S ekretar iatu nale|y :

I) przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdzielanie zgodnie z dekretacj4-korespondencji
otaz przechowywanie jej zgodnie z przepisami prowadzenia prac biurowych oraz
postgpowania kancelaryjnego Sp6ldzielni, jak r6wnie2 ustaleniami i poleceniami
Zarzqdu,

2) wysylanie korespondencji,
3) rozdzielanie prasy codziennej na poszczeg6lne kom6rki organizacyjne,
4) obsluga pol4czeftelefonicznych i konta poczty elektronicznej,
5) organizowanie spotkari czlonk6w zarz4du z interesantami.

1.3. ADMTNISTRACJA WEWN4TRZNA SP6T,DZIELNI

$38
Do zakresu obowi4zk6w Specjalisty Administracji Wewngtrznej Sp6ldzielni naleZy:

1. Administrowanie stron4 internetow4.
2. Wykonywanie czynnoSci w ramach realizacji potrzeb pracownik6w Sp6tdzielni w

zakresie:
a. zaopatrzenia w sprzgt biurowy,
b. zaopatrzenia w materialy (eksploatacyjne) biurowe,
c. wyposazenie pomieszczef,
d. ewidencjonowanie i wydawanie dla wszystkich kom6rek organizacyjnych

bilet6w jednorazowego przejazdu Srodkami komunikacji miejskiej w sprawach
sluzbowych

e. sporz4dzanie w terminie miesigcznych rozliczef rozchodu bilet6w przejazdl
Srodkami komunikacj i miej skiej,

f. rozliczanie rachunk6w telefonicznych za telefony sluZbowe,
g. zamawianie prasy codziennej i biel4ca kontrola zgodno$ci koszt6w z

zam6wieniem,
h. dokonywanie zakup6w wody, Srodk6w czystoSci do pomieszczeri sanitamych w

budynku 7.arz1du,
i. prowadzenie ewidencji Srodk6w trwalych i przedmiot6w nietrwalych,
j. nadz6r nad ochron4 osobow4 w budynku Zarzydu i rozliczanie faktur za

ochrong,
k. rejestrowanie faktur w programie Papirus,
l. aktualizacja strony internetowej.

3. Informatory - organizowanie wydari.
4. DzialalnoSi promocyjna np. poptzezzaopatrzenie w materialy promocyjne.

1)

2)

1l

4)
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1.4. OBSI,UGA PRAWNA

$3e
Obsluga prawna Sp6ldzielni jest wykonywana ra zasadach okreSlonych w ustawie
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i obejmuje:

1) caloksztalt doradztwa prawnego, poprzez wydawanie pisemnych opinii prawnych
onzbiehqce ustne doradztwo, interpretacje i wykladnie;

2) reprezentowanie Sp6ldzielni w postgpowaniu s4dowym lub egzekucyjnym oraz przed
organami administracji paristwowej i samorz4dowej w sprawach, w kt6rych
Sp6ldzielnia jest stron4;

3) opiniowanie projekt6w uchwal (decyzji) organ6w Sp6ldzielni;
4) opiniowanie proj ekt6w um6w zawienny ch przez Sp6tdzielnig;
5) uruchamianie egzekucj i komornic zy ch i monitoring skutecznoSci tych postgpowari;
6) obsluga prawna posiedzet'r organ6w Sp6tdzielni.

I,5. DZIAI-ALNOSC SPOT-ECZNO-KULTURALNA

t.
$40

Podstawy prawne prowadzenia dzialalnoSci spoleczno-kulturalnej stanowi4 Statut
i Regulamin zasad prowadzenia dzialalnosci spoleczno- kulturalnej w Sp6ldzielni.
Zakres i formy dzialalnoSci spoleczno-kulturalnej wynikaj 4 z ,,Programu dzialalnoSci
spoleczno-kulturalnej" na dany rok, stanowi4cego integraln4 czgs1plan6w gospodarczych,
uchwalany ch przez Radg Nadz orc24.
Za przygotowanie szczeg6lowego projektu programu dzialalnoSci spoleczno-kulturalnej
w Sp6ldzielni odpowiada Kierownik Dom6w Kultury
Za rcalizacjE dziaLalnoSci spoleczno-kulturalnej w domach kultury ORION i ARKA,
atakhe poza nimi na terenach osiedli Sp6ldzielni, odpowiada Kierownik Dom6w Kultury.
Do prowadzeniakol zainteresowari, organrzacji imprez klubowych i pozostalych spotkari
cyklicznych i jednorazowych, Kierownik Dom6w Kultury anguhuje etatowych
pracownik6w - instruktor6w oraz artyst6w z miasta,regionu, kraju.
Ofertg programow4 sporzqdza sig maj4c na uwadze pelny zakres wiekowy potencjalnych
uczestnik6w, a takhe i ch horyzonty zaintere sowafi .

Kierownik domu kultury przygotowuje okresowe sprawozdania z dzialalnoSci spole czno-
kulturalnej w domach kultury i poza nimi.

1.6. OBSI.UGA ORGANIZACYJNA ORGANoW SPoI,DZIELNI

s41
O b slu ga oryanizacy jna o r g an6 w wyko nuj e nastgpuj 4c e zadania:
1) wstgpnie dekretuje korespondencjg, kieruj4c do poszczeg6lnych organ6w Sp6tdzielni, a

takze do poszczeg6lnych pion6w kompetencyjnych,
2) koordynuje prace nad przygotowaniem dla organ6w Sp6tdzielni material6w

sprawozdawczych, informacyjnych oraz projekt6w uchwal i decyzji, sporzqdzanych
przez merytorycznie wlaSciwe kom6rki or ganizacy jne Sp6ldzielni,

3) wykonuje obslugg organizacyjno -techniczn4 organ6w Sp6tdzielni (WalneZgromadzenie,
Rada Nadzotcza, Zarz4d Sp6ldzielni) poprzez:
a) zawiadamianie czlonk6w tych organ6w o terminach i problematyce posiedzet'r

i zebrah;
b) sprawowanie kancelaryjnej obslugi zebral i posiedzef;

2.

,l
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5.

6.
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c) prowadzenie ewidencji i przygotowywania do wysylki bieaqcej korespondencji
organ6w Sp6ldzielni;

d) prowadzenie rejestru uchwal i protokolarzy odrgbnie dla ka2dego organu,
4) prowadzi obslugg czlonk6w Sp6tdzielni w zakresie udostgpniania informacji,
5) przekazuje podjgte uchwaly zainteresowanym osobom do wiadomoSci lub wykonania,
6) przygotowuje bieZ4ce materialy dla Rady Nadzorczej Zarzqdu w tym dotyczqce przebiegu

realizacji uchwal i wniosk6w podjgtych przez organy Sp6ldzielni,
7) sporzqdza zbiorczq informacjg z realizacji wniosk6w zgloszonych przez Walne

Zgromadzenie.

r.7. SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY D.S. BEZPIECZENSTWA I
HIGIENY PRACY

$42
Wykonuje obowi4zki i korzysta z uprawniefi okreSlonych w Kodeksie Pracy oraz
obowi4zuj4cych przepisach o sluzbie bezpieczefistwa i higieny pracy. Odpowiada przed
Zarz4dem mJn. za kontrolg bezpiecznych i higienicznych warunk6w pracy w zal<ladzie,
szkolenia w zakresie bhp oraz badania profilaktyczne pracownik6w, a takae likwidacjg
zagr oLeA dla pracownik6w.

s43
Do podstawowych zadal stanowiska bhp nalezy:

podejmowanie inicjatyw oruz zglaszanie wniosk6w do zarzqdu w celu zapewnienia
pracownikom wlaSciwych warunk6w bhp zgodnie z obowiqzq4cymi przepisami,
przeprowadzanie kontroli warunk6w pracy oraz przestrzeganie zasad i przepis6w
dotycz4cych zasad, bezpieczehstwa i higieny pracy Wzezpracbwnik6w,
sporzqdzanie i przedstawianie Zarzqdowi co najmniej raz w roku okresowych analiz
stanu bezpieczefstwa i higieny pracy, zawierajqcych postulaty i wnioski w zakresie
ni ezb g dnych dzialah na pr zy szLo (t 6,
biehqce informowanie Prezesa Zarzqdu o stwierdzonych zagroaeniach zawodolvych
orazz wnioskami zmrerzq4cych do ich usunigcia,
prowadzenie rejestr6w, kompletowanie i przechowywanie dokument6w dotycz4cych
wypadk6w przy pracy,
udzial w dochodzeniach wypadkowych oraz opracowywanie wniosk6w wynikaj4cych
zbadaniaprzyczyn i okolicznoSci wypadk6w przy pracy,
prowadzenie szkoleri w zakresie bhp oraz wsp6lpraca z dziaLem spraw pracowniczych
i innymi kom6rkami orgarizacyjnymi w zakresie szkoleri okresowych bhp,
wsp6ipraca z organami Paristwowej Inspekcji Pracy i slu2by zdrowia w zakesie
profilaktyki zdrowotnej pracownik6w, a w szczeg6lno$ci przy organizowaniu
okresowych badan lekarskich.

1.8. SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY D.S. OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ORAZ DO SPRAW OBRONY CYWILNEJ

$44
Do podstawowych zadah stanowiska pracy nale?y:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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l. W zakresie spraw p.poz. :

a) przeprowadzanie okresowych i problemowych kontroli ochrony p.poz w obiektach
Sp6ldzielni,

b) zglaszanie Zarzqdowipotrzeb i wniosk6w w zakresie ochrony p.poz.,
c) udzielanie instruktaZu i organizowanie szkolei w zakresie p.poz.
d) sprawowanie nadzoru nad prawidlowoSci4 utrzymania we wla6ciwym stanie

technicznym sprzgtu i ur zqdzet p.p oz or az dr o g pozarowych.
W zakresie obrony cywilnej:
a) opracowywanie i korekty plan6w obrony cywilnej i ewakuacji oruz prowadzenie i

koordynacja przedsigwzigc na czas zagrohenia zewngtrznego i wojny,
b) prowadzenie szkolef i trening6w zzal<resuzarzqdzania kryzysowego i obrony cywilnej

w ramach powszechnej samoobrony,
c) opracowywanie plan6w wykrywania zagroleh oraz sygnal6w ostrzegania

i alarmowania
d) prowadzenie kancelarii tajnej zwiqzanej z obiegiem korespondencji tajnej i poufnej
e) wykonywanie poleceri wydawanych przez jednostki nadrzgdne jak IJruqd Miejski,

Woj skowa Komenda Uzupelnieri,
0 opracowywanie zarzqdzef wykonawczych Zarzqdu w zakresie obrony cywilnej

i wprowadzenia ich do realizacji.

1,9, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

$4s
Do zakresu obowi4zk6w inspektora ochrony danych osobowych naIe?y
1. Informowanie i doradzanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzqqcemu, jak

r6wnie2 ich pracownikom, w zakresie ich obowiqzk6w wynikaj4cych z przepis6w prawa o
ochronie danych.

2. Monitorowanie zgodnoSci organizacji z wszystkimi przepisami prawa dotyczqcego ochrony
danych, w tym audyy, dzialania podnosz4ce SwiadomoS6, a takze szkolenia dla personelu
zajmujqce go s i g przetw ar zaniem danych.

3. Udzielanie zalecen co do oceny skutk6w dla ochrony danych oraz monitorowanie jej
wykonania.

4. Pelnienie funkcji punktu kontaktowego dla os6b frzycznych skladajqcychwnioski i z4dania
dotyczqce przetwarzania ich danych osobowych i wykonywania ich praw.

5. Wsp6tpraca z organami ochrony danych i pelnienie funkcji punktu kontaktowego dla
or g an6 w o chro ny danych w kwe sti ach zw iqzany ch z pr zetw ar zaniem.
Prowadzenie rejestru czynnoSci i kategorii.
Reprezentowanie administratora - upowaZnienie do podpisywania dokument6w.

2. PION ZAST4CY PREZESA ZARZ4DU -ZASTEPCYDYREKTORA
DS. TECHNICZNO.EKSPLOATACYJNYCH

$46
W pionie ZastEpcy Prezesa Zarzqdu ZastEpcy Dyrektora Sp6tdzielni funkcjonuj4 nastgpuj4ce
kom6rki organizacyjne :

1) Dziat Techniczno-eksploatacyjny w tymZesp6l ds. konserwacji profilaktycznej
2) Administracia Osiedla Blonie

2.

6.
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3) Administracja Osiedla Sr6dmiescie
4) Administracja Osiedla Szwederowo
5) Administracja Osiedla Wzg6rze WolnoSci
6) Administracja Osiedla G6rzyskowo

2.I, DZIAI, TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY

$47
D zial Te chni czno - Eksp I o atacyj ny wyko nuj e nast gpuj 4c e zadania:
1. W zakresie spraw technicznych: kompletuje dokumentacjg tecltniczn1 Sp6tdzielni

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

1) koordynuje przebieg procesu inwestycyjnego realizowanego przez Sp6ldzielnig;
2) uzyskuje decyzje niezbgdne do rozpoczgcia budowy i eksploatacji obiekt6w;
3) dokonuje uzgodnieri warunk6w realizacyjnych z gestorami uslug komunalnych

i energetycznych;
4) przygotowuje wyb6r wykonawcy inwestycji w drodze przetargu w oparciu o zapisy

wlaSciwego regulaminv oraz przygotowuje projekty um6w zwiqzanych zrealizacj,q
zadan inwestycyjnych;

5) przygotowuj e rczliczeme zadai inwestycyjnych oraz dokumenty zwiqzane
zprzekazaniem maj4tku na stan Sp6tdzielni.

3. W zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi:
1) uczestniczy w komisjach, przeprowadzajqcychprzegl4dy i okresowe kontrole stanu

technicznego zasob6w mieszkaniolvych zgodnie zprzepisami prawa budowlanego;
2) wsp6lnie z Administracjami Osiedli uczestniczy i koordynuje prace zwrqzane

z usunigciem stwierdzonych usterek i uszkodzeri po przeprowadzonych kontrolach
r przegl4dach, kt6re moglyby spowodowal zagrohenie bezpieczefstwa os6b lub
mienia.

4. W za\<resie obslugi eksploatacyjnej obiekt6w:
1) w oparciu o plany remont6w i konserwacji - organizuje przetargi na roboty

remontowe i konserwacyjne;
2) wspomaga administracje osiedli w sprawowaniu nadzoru technicznego nad

wykonawstwem rob6t remontowych wykonywanych przez wykonawc6w
zewngtrznych,

3) wsp6lorganizqe przegledy gwarancyjne i egzekwuje usunigcie ewentualnych
usterek.

5. Inne zadania:
1) przygotowuje niezbgdne materialy, informacje i sprawozdania dla potrzeb organ6w

Sp6ldzielni,
2) rl1znacza standardy techniczne dla wykonawstwa rob6t remontowych oraz prac

konserwacyjnych.
6. Opracowuje materialy pomocnicze w zakresie kolejnoSci i priorytet6w w planowaniu zadah

remontowo -konserwacyj nych
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2.1,1 SPECJALISTA DS. ENERGETYKI

$48
W Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym v,ryrlhniasig stanowisko ,,Specjalista ds. energetyki",
kt6ry wykonuj e nastgpuj 4ce zadania:
1. Prowadzi analizy wykorzystania energii cieplnej dla potrzeb c.o. i c.w.u " oraz odpowiada

za dziaLama zwrqzane z racjonalizacjq u?ytkowania energii.
Zapoznaje sig z protokolami przegl4d6w technicznych instalacji oraz dokonuje anahzy
stanu technicznego i potrzeb remontowych poszczeg6lnych instalacji w nieruchomoSciach.
Wyznacza kryteria i kierunki planowych remont6w i standardy w unowoczesnianiu
instalacji.
OkreSla parametry efektywnoSci wykonywanych remont6w i przebudowy instalacji.
Opracowuje projekty techniczne i programy remont6w wewngtrznych instalacji c.w.u. i
c.o. or az instalacj i wodoci4golvych.
Opracowuje Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynk6w i lokali uzytkowych
w zasobach Spotdzielni.
Dokonuje uzgodniefr projekt6w technicznych sieci i instalacji teletechnicznych oraz
koordynuj e przebieg procesu budowy
OkreSla standardy i zakresy obslugi konserwacyjnej dIa poszczeg6lnych rodzaj6w
instalacji w budynkach.
Nadzoruje poprawnoSd dzialania instalacji monitoringu w zasobach Sp6ldzielni.

2,2. ADMINISTRACJE OSIEDLI

s4e
Administracje Osiedli s4 terytorialnie wyodrgbnionymi jednostkami organizacyjnymi
Sp6ldzielni i w strukturze organizgcyjnej oznaczone sq jako:

1) Administracja Osiedla GS obejmuj4ca Osiedle Sr6dmie$cie;
2) Administracja Osiedla GB obejmujqca Osiedle Blonie;
3) Administracja Osiedla GSz obejmuj4ca Osiedle Szwederowo;
4) Administracja osiedla GW obejmuj4ca osiedla wzg6rze wolnosci,
5) Administracja Osiedla GG obejmuj4ca Osiedle G6rzyskowo.

2,2,I KIEROWNIK ADMINISTRACJI OSIEDLA

$s0
Na czele Administracji Osiedla stoi Kierownik, jednoczeSnie pelnomocnik Zarz4du
upowazniony do kierowania w imieniu Sp6ldzielnibiea4cqdzialalnoSci4 Osiedla.
W strukturze sluzb wykonawczych Sp6ldzielni, Kierownik jest pracownikiem
podlegaj4cym bezpoSrednio ZastEpcy Prezesa Zaruqdu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych,
r6wnolegle w ramach udzielonego pelnomocnictwa Zarz4dowi podlega temu organowi
i poszczeg6lnym j ego czlonkom.
Kierownik jest bezpoSrednio odpowiedzialny za caloSd funkcjonowania zasob6w
administracji i z zar<resu tej odpowiedzialnosci wynikaj4 jego kompetencje.
Kierownik odpowiada za organizacjg pracy podwladnych oraz kontrolg jej wykonania.
Zapewniaprzestrzeganie przez podleglych sobie pracownik6w ustawy o ochronie danych

6,
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9.
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osobowych, zasad bezpieczeAstwa i higieny pracy, przepis6w
dyscypliny pracy.

5. Kierownik kieruje biehqcq dzialalnolci4 Administracji Osiedla
gospodarczych, uchwalonych pnez Radg Nadz orczqna dany rok.

przeciw poZarowychi

na podstawie plan6w

$sl
Kierownik Administraci i Osiedla

1. W zakresie eksploatacji zasob6w w Osiedlu:
1) nadzoruje prowadzenie przez sluzby techniczne administracji dla kazdego

budynku ksi4zki obiektu budowlanego oraz zapewnia przechowanie wszelkich
dokument6w dotycz4ce obiekt6w budowlanych, w zakresie ustalonym w prawie
budowlanym i przepisach wykon awczych,

2) wsp6lpracuj e ze slulbami technicznymi administracji w organizowaniu usuwania
wszystkich stwierdzonych usterek i uszko dzen, kt6re moglyby spowodowad
zagr ohenie bezpieczenstwa o s6b lub mienia,

3) organizuje ci4glodi w przyjmowaniu zgloszeh (interwencje mieszkat'rc6w)
w sprawach uszkodzefr, usterek, wadliwego funkcjonowaniawzqdzeri i instalacji
oraz element6w budynk6w i innych obiekt6w,

4) zapewnia warunki dla szybkiej lub niezvtocznej reakcji administracji na
interwencje mieszkaric6w poprzez uruchamianie zadah dla etatowych
pracownik6w lub zlecanie zadah dla podmiot6w zewngtrznych,

5) sprawuje nadz6r nad przejmowaniem zwolnionych lokali.
2. W zakresie gospodarki remontowej i konserwacji obiekt6w:

1) odpowiada za przygotowanie projekt6w rocznych i wieloletnich plan6w
remont6w, kt6re przedstawiane s4 do zaopiniowania Radom NieruchomoSci, a
Iakhe plan6w kons erwacj i dl a po szczeg6lnych nieruchomo Sci,

2) organizuje wykonanie remont6w i konserwacji silami spoza Sp6ldzielni,
wylonionymi w drodze przetarg6w lub sluZbami wlasnymi, odpowiadaj1c za
rzeczowe i finansowe wykonanie przyjgtych rocznych plan6w remontowych i
konserwacji,

3) odpowiada za organizacjg nadzoru technicznego nad wykonawstwem rob6t
remontowych, uczestniczy jako przewodniczqcy komisji odbiorowych w
odbiorach tych rob6t w obecno6ci Inspektora Nadzoru,

4) czuwanad prawidlowym rozliczaniem finansowym rob6t remontowych.
5) planuje i realizuje naklady na adaptacje pomieszczeh, wyposazenia w sprzgt,

maszyny i urzqdzenia obiekt6w Administracji Osiedla i warsztat6w w wysokoSci
zatwier dzonej przez Zarzqd Sp6ldzielni.

3. W zakresie rozliczef prowadzonej dzialalno6ci:
1) opracowuje dla organ6w Sp6ldzielni i kierownictwa Sp6ldzielni okresowe

sprawozdaniaz dzialalnoSci administracji, stosownie do ustalonych wymog6w,
2) zapewnia wsp6ldzialanie pracownik6w administracji zDziaNemDGZ w zakresie

rozliczania koszt6w zuzycia medi6w w lokalach znajdujqcych sig w Osiedlu i
monitoruje na biezqco stany funduszy remontowych nieruchomoSci oraz koszty
konserwacj i bielqcej na nieruchomo Sciach, w danym roku go spo dar czym,

3) odpowiada za stan maj4tku Sp6ldzielni bgd4cego w dyspozycji osiedla,
4) odpowiada za ustalony obieg dokument6w dotycz4cy obrotu gospodarczego i

finansowego migdzy Administracj4 Osiedla, a innymi kom6rkami organizacyjnymi
Sp6ldzielni.

4. W zakresie spraw p.poZ,, sanitarnych i porz4dkowych:
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organizujo dzialania w zakresie skutecznego rrtrzymania porz1dku i czystoSci
w budynkach oraz na terenach osiedla, a w okresie zimowym zapewniausuwanie
sniegu i likwidowanie gololedzi na ci4gach pieszych i drogach osiedlowych;
odpowiada zaorganizacjg biez4cej konserwacji zieleni osiedlowej i plac6w zabaw,
zapewrria przeprowadzenie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w obiektach,
stosownie do potrzeb i zarzqdzeh paristwowej sluzby sanitarnej.

5. W zakresie obslugi organ6w samorz4dowych:
1) odpowiada za prawidlow4 wsp6lpracg z organami samorz4dowymi na Osiedlu

(RN, SRO) or az ich obslugg prZez administracj g,

informuje Zarzyd Sp6tdzielni o uchwalach i wnioskach Sp6tdzielczych Rad
osiedli i Rad Nieruchomosci, przekazujqc pelnq dokumentacjg (protokoly,
uchwaly, korespondencj a) dotycz4c4 funkcjonowania organ6w samorzqdowych w
Osiedlu,
SciSle wsp6lpracuje z Radami NieruchomoSci w zakresie rcalizacji planu
remont6w, obslugi konserwacyjnej oraz wykonywania innych zadafi dla
mieszkaric6w nieruchomoSci ;

przedstawia informacyjnie Sp6tdzielczej Radzie Osiedla realizacjE rzeczowq i
finansow4 corocznych plan6w remontowych mienia Sp6ldzielni.

2,3,2, ADMINISTRATORZY ^TECHNICZNI

$s2
Administratorzy techniczni podlegaj4 kierownikowi administracji i do ich obowiqzk6w m.in.
nale?y:

1. Nadz6r nad utrzymaniem w nale?ytym stanie Wztaczonej grupy budynk6w , urzqdzeh
technicznych znajduj4cych sig w nich oruzmalej architektury (chodniki, pieszojezdnie,
miejsca postojowe, place zabaw) i zieleni.

2. Zglaszanie awarii i usterek urzqdzen technicznych oraz innych element6w
budowlanych, kwitowanie wykonania czynnoSci zwiqzanych z ich likwidacj4 i
zabezpieczeniem.

3. Nadz6r nad stalym utrzymaniem czystoSci w powierzonych budynkach i w ich
otoczeniu wraz z kontrol4 odSnieZania i usuwania gololedzi w okresie zimowym,
kontrola terminowych wywoz6w Smieci, zapewnienie bezpieczehstwa i warunk6w
przeciwpolarowych.

4. Kierowanie pracq sprzqtaczy, bielEca kontrola jakoSci i terminowoSci wykonanych
prac.

5, Zaopatzenie sprzqtaczy w sprzgt i materialy niezbgdne dla wykonywania
powierzonych obowi4zk6w.

6. Zabezpieczeme mienia Spoldzielni przed l<radziehq, informowanie kierownictwa
administracj i o wlamaniach i I<r adzieiy or az powiadamianie organ6w policj i.

7 . U czestniczenie w przegl1dach technicznych zasob6w mieszkaniovvych.
8. Potwierdzanie zdarzef i regres6w z ffiitlu ubezpieczeri uzytkownik6w mieszkah oraz

zasob6w Sp6ldzielni.
9. Obsluga systemu finansowo-ksiggowego w zakresie udzielania informacji o wysokoSci

oplat za mieszkanie, sporuqdzanie informacji niezbgdnych dla uzyskania dodatk6w
mieszkani owych, przyj mowanie danych doty cz4cy ch zmian oplat czynszowych.

10. Przygotowywanie dla kom6rki ekonomicznej osiedla :

a) odczyt6w licznik6w cieptej i zimnej wody orazlicznik6w pomiaru ciepla i

1)

2)
3)

2)

3)

4)
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innych medi6w w budynkach,
b) okresowa kontrola licznik6w gl6wnych,
c) dostarczanie danych dla prawidlowego rozliczaniakoszt6w utrzymania osiedla.

ll.Uczestniczenie w przejmowaniu nowo wybudowanych obiekt6w budowlanych na
administrowanym terenie.

l2.Przyjmowanie i przekazywanie mieszkari uZytkownikom oraz wykonywanie
odpowiedniej dokumentacj i.

13. Wsp6ldzialanie z Radami NieruchomoSci oraz mieszkaricami poszczeg6lnych
nieruchomoSci.

2.3,3. DYSPOZYTOR

$s3
Dyspozytor podlega sluzbowo kierownikowi administracji i odpowiada za:

1. skuteczne przyjmowanie telefoniczne ibezpo$rednie wszelkich zgloszeh i interwencji
mieszkaric6w z osiedla;

2. przygotowywanie tre6ci zadahdla konserwator6w lub zleceri nazewn4trz administracji;
3. odbi6r i wysylka korespondencji wewngtznej i zewngtrznej.

2,3.4. SI,UZBY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE ADMINISTRACJI

$s4
1. w sklad sluzb techniczno - eksploatacyjnych administracji wchodz4:

- zastgpcy kierownik6w administracji,
- specjaliSci ds. techniczno - eksploatacyjnych,
- etatowi konserwatorzy,
- zespoly sprz4taj4ce.

2. Zastgpca kierownika ds. technicznych odpowiada w adminisftacji za caloksztalt
prowadzonej obstugi techniczno - eksploatacyjnej zasob6w, w tym:

- za standardy i skuteczno6i bieh4cej obslugi konserwacyjnej,
- zaprzygotowania irealizacjg prac remontowych w osiedlu,
- nadz6r nad prac4 specjalist6w ds. technicznychw osiedlach,
- nadz6r nad prac4 zatrudnionych konserwator6w, w tym rozliczanie ich z
pracy,

- nadz6r nad likwidacj4 szk6d.
3. Konserwator zasob6w lokalowych. Konserwator sluzbowo podlega Zastgpcy

Kierownika Osiedla i odpowiada za:
- wykonanie wszelkich zadah konserwacyj nych, napr aw czych i porz4dkowych

na osiedlu zleconych przez osoby uprawnione,
- wsp6lprac9 z dyspozytorem, administratorami, pracownikami pionu

technicznego i kierownictwem osiedla w zakresie informowania i wskazania
usterek oraz nieprawidlowoSci stwierdzonych na obslugiwanym terenie,

- natychmiastowe powiadomienie przetrozonych w przypadku ujawnienia
awarii, zdarzehzagruhajqcych zyciu lub zdrowiu ludzi i wezwanie
wlaSciwych sluZb oraz podj gcie czynno6c i zabezpieczqqcy ch,

- e I imino w anie z uLy cia sprz gtu i nar zgdzi uszko dzo n y ch zagr u2aj 4c ych
zdrowiu i zyciu obslugi i os6b trzecich,
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- wlaSciwe oznakowanie i zabezpieczenie prac wykonywanych w przestrzeni
dostgpnej dla os6b trzecich.

4. Sprzqtaczka zasob6w mieszkanio!\ych. Sprz4taczka zasob6w mieszkaniolvych
sluzbowo podlega bezpo5rednio administratorowi, a po$rednio Kierownikowi Osiedla i
odpowiadaza:

- stale utrzymanie porz4dku i czystoSci w Wznaczonych przezkierownictwo
administracji budynkach i na terenie otaczajqcym budynki,

- dorgczanie bieh4cej korespondencji do mieszkaric6w, wywieszanie ogloszeri
oruz zdejmo wani e z tablic ni eaktualnych o gl o s zeri,

- w okresie zimy usuwanie Sniegu i lodu w godzinach rannych zapewniaj4c
mieszkaricom bezpieczef stwo,

- powiadomienia odpowiednich slu2b w administracji osiedla o niesprawnoSci
dZwig6w, oSwietlenia orazbraku szyb w budynku i innych,

- zglaszame administratorowi os6b uporczywie i nagminnie naruszaj4cych
porz4dek domowy,

- zglaszanie wszelkich uwag zwiqzany ch z nieprawidiowoSciq eksploatacj i
zasob6w mieszkaniowych.

3. PION CZI,ONKA ZARZ{DA. ZAST4PCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-
FINANSOWYCH

$ss
W pionie CzLonka Zaruqdu, ZastEpcy Dyrektora Sp6ldzielni ds. Ekonomiczno-Finansowych
funkcj onuj q nastgpuj 4ce kom6rki or ganrzacyjne :

1) Dzial KsiggowoSci i Kontrolingu,
2) Dzial Gospodarki Zasobami Sp6ldzielni,
3) Dzial Oplat i Windykacji,
4) Specjalista ds, Gospodarki Finansowej,
5) Administrator Sieci Komputerowych.

3.1. DZIAL KSI4GOWOSCI I KONTROLINGU - kieruje Gl6wny Ksiggowy

$s6
Dziat wykonuj e nastgpuj 4ce funkcj e :

1. W zakresie spraw ksiggowych:
i) prowadzi ksiggi rachunkowe w spos6b ustalony w przyjgtych przez Zarzqd zasadami

rachunkowoSci,
2) kontroluje dokumenty ksiggowe, aby mogly one stanowid wiarygodn4 podstawg

zapis6w ksiggowych - kontrolE dokument6w przeprowadza sig pod wzglgdem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym,

3) kontrolg merytorycznq przeprowadzaj4 kierownicy kom6rek organizacyjnych,
odpowiednio do przedmiotowej wtraSciwoSci operacji gospodarczej dokumentowanej
przez dow6d ksiggowy,

4) kontrolg formalno rachunkow4 przeprowadza Glownv Ksiggowy lub .vqvznaczony

pracownik,
5) wykonuje bielqcq dekretacjg dokument6w wymagaj4cych ksiggowania, polegaj4c4na

okreSleniu sposobu ujgcia ich w ksiggach rachunkowych,



6) weryfikuje stan aktyw6w i pasyw6w wykazany w ksiggach rachunkowych,
na p o dstawie inwentar y zacji skladnik6w maj 4tkowych,

7) ustala wartoSi aktyw6w i pasyw6w oraz wynik finansowy,
8) organizuje ewidencjg ksiggow4, a w tym prowadzenie ksi4g rachunkowych,
9) organizuje prace sprawozdawcze w tym sporz4dzanie sprawozdania finansowego,
10)przygotowuje materialy do rozliczania koszt6w i przychod6w z eksploatacji

i utrzymania nieruchomoSci,
11) przygotowuje materialy do rozliczania koszt6w i przychod6w z pozostalej

podstawow ej dzialalnosci sp6ldzielni np. wynaj mu I okali u2ytkowych,
l2)przygotowuje materialy do rozliczania wydatk6w i przychod6w funduszu

remontowego,
|3)rozhczawklady mieszkaniowe, budowlane, maj4tek trwaly i obrotowy Sp6ldzielni,
14) dokonuje ksiggowari koricz4cych rok obrachunkowy,
15)kompletuje i przechowuje dowody ksiggowe, dokumenty inwentaryzacyjne, ksiggi

rachunkowe i sprawozdania, Po zaksiggowaniu dowody ksiggowe koncz4 sw6j obieg
i podlegajq archiwizowaniu. Dokumenty ksiggowe musz4 byi przechowywane
we wlaSciwy spos6b iprzez obowi4zuj4cy okres.

2.W zakresie spraw finansowych:
1 ) odno6nie fi nansowania i rozliczen dzialalnoSci Sp6ldzielni :

a) kontroluje wykorzystywanie Srodk6w (kredy6w bankowych) zgodnie z
planami i umowami o pozyskaniu tych Srodk6w,

b) ustala i rozlicza ostateczn4 wysoko66 wklad6w budowlanych i
mieszkanio!\ych oraz kredytu pozostajqcego do splaty.

2) Dokonuje rozliczeh finansowych z czlonkami Sp6ldzielni, a w szczeg6lnoSci
zwiqzanychz:

a) ustaniem czlonkostwa, uzyskaniem lub ustanowieniem sp6ldzielczego prawa
do lokalu, zamianq mieszkania lub przeniesienia lokatorskiego lub
wlasnoSciowego prawa do mieszkania na odrgbn4 wlasno66,

b) prowadzeniem spraw zwiqzanych ze spLatq kredyt6w dlugoterminowych,
zaciqgnigtych przez Sp6ldzielnig na sfinansowanie koszt6w budowy mieszkari
o statusie spSldzielczych praw do lokali na uzupelnienie wklad6w
mieszkaniowych i budowlanych

3) prowadzi:
a) kasy Sp6ldzielni,
b) likwidaturg dokument6w stanowi4cych podstawg przyjgcia i wydania Srodk6w

ptatniczych,
c) vbezpieczenia rzeczowe.

3. W zakresie zagadnieh ekonomicznych:
1) wsp6ldziala w pracach zwi4zanych z opracowywaniem projekt6w plan6w tzeczowo -

finansowych i sprawozdaiz ich wykonania,
2) przygotowuje i opracowuje og6lne i wycinkowe dane z dzialalnoSci gospodarczej

S p 6ldzi e ln i dla zairttere s o wanych ko m6rek or ganizacy jny ch.

4.W zakresie kontrolingu:
1) prowadzi ewidencj E analityczn? na poszczeg6lne nieruchomoSci,
2) zestawia dane do cel6w analiz, sprawozdaf, plan6w,
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3) dostarcza materraly dlaZwzqdu i sluZb ekonomicznych w celubiea4cego monitoringu
wykonania plan6w w zakresie koszt6w i przychod6w.

3.2 DZIAI, GOSPODARKI ZASOBAMI SPOT,DZIELNI

$s7
D ziat Go spo dark i Zasobami S p6ldzielni wykonuj e nastgpuj 4ce funkcj e :

1 ) Sporz4dza proj ekty roczny ch plan6w gospodarczych Sp6ldzielni.
2) Sporzqdza kwartalne ircczne analizy ekonomiczne.
3) Sporz4dza miesigczne deklaracje dotycz4ce podatku od nieruchomo6ci i wywozu

odpad6w komunalnych oraz terminowo przekazt4eje do wlaSciwych urzgd6w wraz z
dyspozycj4 zap\aty.

W zakresie eksploatacji zasob6w mieszkaniowych i garazy w Sp6ldzielni:
1) koordynuje pracA specjalist6w ds. kosztowo-rozliczeniowych zatrudnionych w

administracj ach osiedli;
2) dokonuje zbiorowych zestawieir danych i wynik6w rozliczen zuaycia medi6w w

Osiedlach,
3) organizuje konkursy na wyb6r towarzystwa ubezpieczeniowego,
4) przygotowuje projekty um6w, aneksy do um6w na dostawy medi6w i uslug

eksploatacyjnych,
5) sporzqdza kalkulacje uzasadniaj4ce wysokoSi oplat za uzytkowanie lokali w

nieruchomoSciach oraz dla gara|y,
6) przygotowuje dane do wydruk6w stawek oplat i zapewnia terminowe dostarczenie

dokument6w do Administracji dla uzytkownik6w lokali,
7) przygotowuje projekty odpowiedzi na nadeslan4 korespondencjg,
8) wsp6tuczestniczy w przygotowaniach material6w informacyjnych dla uZytkownik6w

lokali,
9) przechowuje umowy i rejestry um6w z dostawcami medi6w i uslug zewngtrznych -

zapewnia dostarczanie ich kopii na Osiedla,
| 0) zaLatw ia sprawy zw i 4zane z u|ytkow ani em sp 6ldzi e I c zych gar u|y .

W zakresie gospodarki lokalami uzytkowymi i dzierZaw), teren6w:
1) wypracowuje metody prowadzenia najbardziej efektywnej gospodarki lokalami

uzytkowymi i terenami w celu maksymalizacji dochodu,
2) pozyskuje najemc6w lokali uzytkowych w drodze przetarg6w lub negocjacji,
3) prowadzi merytoryczn4 obslugg najemc6w lokali uzytkowych i dzier2awc6w teren6w

przy wsp6ludziale sluzb ksiggowych i Administracji Osiedli,
4) wsp6lpracuje z Administracjami Osiedli orazDzialem Techniczno-Eksploatacyjnym w

zakresie konserwacji i modernizacji lokali oraz zagospodarowania teren6w pod
dzierZawy,

5) wsp6lpracuje z obslugq prawnq przy obsludze merytorycznej um6w z najemcami,
dzier1awcami, firmami reklamowymi oraz osobami prowadz4cymi dzialalnol(,
gospodarcz4 w mieszkaniu.
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3.2,2 SPECJALISCI DS. KOSZTOWO - ROZLICZENIOWYCH

$s8
SpecjaliSci ds. kosztowo-rozliczeniowych podlegaj4 kierownikowi dzialu gospodarki zasobami
Sp6tdzielni i odpowiadajq za:

1. Prowadzon4 ewidencjg faktur, rachunk6w za dostal,[y medi6w i inne uslugi wykonane
na rzecz osiedla przez podmioty zewnEtrzne.

2. Precyzyjne i terminowe opisywanie dokument6rlv kosztowych z uwzglgdnieniem
o dniesienia ko szt6w na po szczeg6 lne nieruchomo Sdi.

3. Dokonywanie rozliczen koszt6w zu2ycia medipw w poszczeg6lnych lokalach
lub przygotowywanie danych do rczIiczert (np. CO) dla zewngtrznej jednostki
rozliczqEcej.

4. Wprowadzanie zmian w skladnikach oplat za \nytkowanie lokali (liczba os6b,
wysoko66 zaliczek na media), jako skutek zgloszonjch wniosk6w pnezuzytkownik6w
lokali w osiedlu.

5. Udzielanie informacji i wyjaSnieri dla mieszkat'rc6wf

3.3 DZIAI, OPI,AT I WINDYKACJI

$se
Dzial wykonuje nastgpuj Ece funkcje:

1. Nalicza wysokoSi oplat za uzytkowanie lokali miesNkalnych i uzytkolvych.
2. Ewidencjonuje w systemie informatycznym wplaty dokonywane pruez uzytkownik6w

lokali.
3. Analizuje zaleglo3ci w oplatach zau?ytkowanie lokhli.
4.

5.

Bre?qco wysyla wezwania i monity uzytkownikom
Prowadzi czynnoSci windykacyjno - egzekucyjnyc
pism przedprocesowych, a kolejno kierowanie spra

legaj4cym z oplatami.

i komorniczego zgodnie z procedurami ustal
windykacyjnego wobec dluznik6w Sp6ldzielni.

6.

7.

BieZ4co monitoruje zaawansowanie podjgtyc czynnoSci windykacyjno
e gzekucyj nych (wplat y or az inne czynno Sci po dej r 6wnie2 pnez komornik6w).

puj4cych na poszczeg6lnychPrzygotowuj e ze stawien ia doty cz4ce sald zadLuhert
lokalach i klatkach schodowych.

8. Prowadzi konta ksiggowe: rozrachunki z uiy
eksp I o atacyj ny ch or az czy nszu.

lokali z tytulu oplat

9 . U zgadma anality czne ksi ggowan ia z kart4 syntetyczn 4 onz sporz4dza noty koryguj 4ce
w tym zakresie.

10. Przygotowuje noty naliczeri miesigcznych oplat do systemu FK.
11. Kontroluje dokumenty polegq4ce na badaniu legalno6ci, rzetelnoSci i prawidiowoSci

obcych i wlasnych dokument6w wyru2aj1cych przebieg i skutek zleconych
lub dokonanych operacj i gospodarczych.

12. Sporz4dzazestawienia danych niezbgdnych do cel6w sprawozdawczoSci r analiz.
1 3. Archiwizuje dokumenty.
14. Prowadzi korespondencjg z mieszkahcami i instytucjami zewngtrznymi.
1 5. Obsluguje interesant6w.

poptzez systematyczne wysylanie
na drogg postgpowania s4dowego
ymi w instrukcji postgpowania
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3.4 SPECJALISTA DS. GOSPODARKI FINANSOWEJ

$60

Specjalista ds. Gospodarki Finansowej, podlega bezpoSrednio Z-cy Dyrektora ds.
Ekonomiczno-Finansolvych i wykonuj e nastgpuj 4ce zadania:

- okreSla planowo okresowe zapotrzebowania na Srodki finansowe w celu zapewnienia
plynnoSci finansowej Sp6ldzielni,

- ustala wysoko6i wolnych okresowo Srodk6w finansowych do inwestowania,
- optymalizuje sposoby inwestowania wolnych Srodk6w finansowych.
- dokonuje analiz efektywnoSci dla terminowych lokat bankowych, czy
bezpiecznych form inwestowania,.

innych

- negocjuje warunki do inwestowania i przygotowuje projekty um6w w w/w zakresie.

3.5 ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWEJ

$61
Wykonuj e nastgpuj 4c e zadanra;

1) administrowanie sieci4 komputerow4,
2) instalacja, konfiguracj a i utrzymanie sprawnoSci sprzgtu komputerowego, urz4dze1

wielofunkcyj nych oraz opro gramowani a nalezqce go do sp6ldzielni,
3) obsluga kont poczty elektronicznej,
4) wsp6lpraca z zewngtrznymi podmiotami w zakresie telekomunikacji i informatyki,
5) pomoc uzytkownikom przy obsludze oprogramowania onz sprzEtu komputerowego.

Rozdzial IV

POSTANOWIENIA KONCOWE

$621. Niniejszy regulamin zostal uchwalony przez Radg Nadzorcz4 BSM Uchwal4
nr..... ..,.. /2019 z dnia 28.02.2019 r.
Regulamin wchodzi w zycie z dniem podjgcia Uchwaly.
Traci moc Regulamin Organizacyjny Bydgoskiej Sp6tdzielni Mieszkaniowej przyjgty
uchwal4 Rady Nadzorczej nr 6612013 z dnia23.05.2013 roku.

2.

3.

Sekretarz Rady Nadz orczej
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

Przewodni czqcy Rady Nadzorczej
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

z&q,
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