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zarozoNA 1890

uchwata Nrhil.non Rady Nadzorczej
Bydgoshiej Sp6ldzielni Mieszhaniowej
z dnia 14.12.2011 r.

REGULAMII\ ZARZADU

BYDGOSKItrJ SPOL,DZItrNI MIESZKANIOWEJ

$1.

zarzTdjest statutowym organern Sp6ldzielni, kt6ry d'ziala na podstawie:
1. ustawy zdnia 16 wrzeSnial9S2 r. Prawo Spoldzielczezp6hniejszymi zmranami,
2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sp6ldzielniach mieszkaniovvych z p62niejszymr

zmianami,
3. ustawy z dnia26 czerwca 1914 r. Kodeks Pracy zpoLmejszymi zmianami,
4. innych Lrstaw,

5, Statutu Sp6ldzielni,
6, uchwal Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
7, niniejszego Regulaminu.

$2.

Ilekroi w niniejszym Regulaminie Zarzqdu jest mowa o:
1. ,,Sp6ldzielni" rozumie sig Bydgosk4 Sp6ldzielniq Mieszkaniow4 z sied,zib4 w

Bydgoszczy.
2. ,, zarzqdzie" - chodzi o zarzqd Bydgoskiej Spoldzielni Mieszkaniowej.
3. ,, Zaru4dzaniu strategicznym" - rozumie siE przez to:

a) podejmowanie przez Zarzqd i realizowanie przez czlonk6w Zarzydu (na
zasadzie reprezentacji ujawnionej w KRS) decyzji orcz dzialaf skutkuj4cych
na zewnqtrz SpoLdzielni, a wynikaj4cych z kompetencji Zarz1du okreSlonych
w ustawie Prawo spoldzielcze, ustawie o spoldzielniach mieszkaniowych oraz
w Statucie Sp6ldzielni,

b) podejmowanie przez Zaruqd i realizowanie przez czlonk6w Zaruqdu (zgodnie
z wewngtrznym podzialem zadah) decyzji oraz d'zialah odnosz4cych sig do
organ6w Sp6ldzielni, a wynikaj4cych z kompetencji Zaru4du okreslonych w
ustawie Prawo spoldzielcze, ustawie o spoldzielniach mieszkaniolvych oraz w
Statucie Spoidzielni.

4. ,, Zarzqdzantu operacyjnym" - rozumie siE przez to podejmowanie i realizowante pruez
Dyrektora Sp6ldzieh-ri i jego Zastgpc6w decyzji oraz dzialah zwiqzanych z biezqcq
dzialalnoSci4 Spoldzielni, nie skutkuj4cych bezpoSrednio w stosunku do organow
Sp6tdzielni.

5. ,,Wykonywaniu zarzqdu" - rozumie sig podejmowanie uchwal i decyzji przez Zau4d, w
ramach zarzqdzania strategicznego, a takle nadzorowanie przez Zarz4d zarzqdzania
operacyjnego, realizowanego przez Dyrektora Sp6tdzielni i jego Zastgpc6w.

6' ,,Prowadzeniu spraw Spoldzielni" - rozumie siE przez to wszelkie dzialania Zarz4dtt
realizowane w ramach zarzEdzama strategicznego oraz operacyjnego w Spoldzielni.
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2.

s3.

L Zarz4d kieruje dzialalnoSci4 Sp6tdzielni, reprezentuje j4 na zewn?trz oraz dziaLa w jej
imieniu, atak2e podejmuje decyle w zakresie zarz4dzania nieruchomoSciami wsp6lnymi
stanowi4cymi wspolwlasnoSi Sp6tdzielni.

2. Zarz4d podejmuje uchwatry i decyzje we wszystkich sprawach Spoldzielni nie
zastrzehonych ustaw4 i statutem do kompetencji innych organ6w Sp6ldzielni.

3, Zarzyd wykonuje czynnoSci, jako pracodawca w sprawach z zakresu Prawa Pracy w
stosunku do wszystkich pracownik6w Spoldzielni,

l.

s4.

Zarzyd podejmuje uchwaly i decyzje kolegialnie na odbywanych okresowo
po siedzeni ach. Komp etencj e p o szcze golnych c zlonk6w Zar zqdu w obszar ze zar z4dzania
strategicznego - s4 takie same. W okresie miEdzy posiedzeniami czlonkowie ZaruEdu
wykonuj4 swoje funkcje w ramach podzialu czynnoSci okreslonych w indywidualnych
zakresach obowi4zkow sluzbowych.

D o zakre s u dzialania Zar zqdu naleza, w szcze golno S c i nast gp uj 4c e c zynn o S c i :

1) podejmowanie uchwal w sprawie przyjEcia w poczet czlonk6w Sp6tdzielni lub
skreSlenia z rejestru czlonk6w,

2) zawieranie um6w o budowg lokali, podejmowanie uchwal w zakresie inicjowania
proces6w inwestycyjnych, przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztowej,
oraz rozhczanie koszt6w budowy,

3) podejmowanie uchwatr okreslaj4cych przedmiot odrgbnej wlasno$ci lokali,
4) zawierame um6w o ustanowienie i przeniesienie odrgbnej wlasnoSci lokalu,
5) zawieranie um6w o ustanowienie spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
6) sporz4dzame projekt6w plan6w gospodarczych i prograrn6w dzialalnoSci

spoleczno -kulturalnej,
7) prowadzenie gospodarki Spoldzielni na podstawie uchwalonych plan6w i

wykonywanie zwr1zanych z tym czynnoSci organizacyjnych i finansowych oraz
zawieranie stosownych um6w,

8) zabezpreczenia maj4tku Sp6ldzielni,
9) terminowe sporz4dzante wymaganych sprawozdafr, w tym sprawozdafi

finansowych oraz przedkladanie ich Radzie Nadzorczej i Walnemu
Zgromadzentu,

l0) udzielanie pelnomocnictw, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w
pr zy p adkach prawem pr zewi dziany ch,

1 1 ) ustalan re szcze golowych zasad po lityki rachunkowo Sci,
l2)podejmowanie uchwal w zakresie zwolywania, ustalania porz4dku obrad i

wnoszenia projekt6w uchwal na Walne Zgromadzenie,
13)zaciqganie kredytow bankowych i innych zobowi4zafr wynikaj4cych z uchwal

wlaSciwych organ6w spoidzielni,
14)wsp6tdzialame z organami samorz4dowymi spoldzielni i innymi organizacjami

sp6ldzielczymi,
15)podejmowanie uchwal w przedmiocie sporz4dzanych projekt6w plan6w

gospodarczych i struktury organrzacyjnej na dany rok oraz zaloZeri i cel6w
wieloletnich Sooidzielni.
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16)podejmowanie zgodnie z obowrqzuj4cymi planami gospodarczymi uchwal w
zakresie wysokoSci stawek oplat eksploatacyjnych dla poszczeg6lnych
nieruchomoSci,

17) ocena i podejmowanie uchwal odnoSnie wniosk6w komisji przetargowych,
18) podejmowanie uchwal w zakresie zatwierdzania wysokoSci wynagrodzeri dla

wszystkich pracownikow otaz przyznawania premii kwartalnych dla kadry
kierownicz ej oraz pracownik6w samodzielnych,

19) formulowanie wyst4pieh Sp6ldzielni do wladz paristwowych, samorz4dowych i
administracyjnych,

20) inne sprawy wyznaazone pozostatymi regulaminami.

$s.

Zarzqd skiada sig z 3 czlonk6w wybranych ptzez RadE NadzorczEnaczasnieokreSlony:
1) Prezesa zarz4du,
2) ZastEpcy Prezesa zarzqdu ds. techniczno- eksploatacyjnych,
3) Czlonka zarz4du ds. ekonomiczno-i'rnansowych.

2.

3,

L

$6.

Posiedzeni e Zarzqdu zwotuje prezes bqdL jego wyznaczony zastgpca:
a) co najrnniej 2 razy w rniesi4cu w ustalonyrn dniu tygodnia,
b) na wniosek kazdego czlonl<a zan4du z podaniem tematyki posiedzenia.

Prezes Zarzqdu ustala termin i porz4dek posiedzeni a. Porz4dek posiedzenia powinien
przewidywac wzpatrzenie spraw wynikaj4cych z planu pracy oraz zbie21cej dzial.alno|ci
BSM i byi dostarczony czlonkom zgodnie z $ 5 ust.3 Regulaminu zarzTdu.
O dodatkowym posiedzeniu Zarzydu jego czlonkowie powinni byc zawiadomieni co
najmniej na dwa dni przed posiedzeniem.
Dla waznoSci posiedzenia po zawiadomieniu wszystkich obecnych w pracy czlonk6w
Z.arzqduudzial w nim muszq brai rninimum dwaj czlonkowie.
Ka|dy z cztonkow Zaruydu przed rozpoczEciem posiedzenia moze wniesi do porz4dku
obrad sprawq, ktora jego zdaniem wymaga kolegialneg o rozstrzygnigcia.
Za prawidlowe przygotowanie materialow, kt6re majq byf przedmiotem obracl,
odpowiada wlaSciwy czlonek Zarzydu zgodnie z podzialem czynnoSci okreSlonych
w zal<resie obowi4zkow stuzbowych.
Za zgodnoS6 z obowi4zujqcymi przepisami prawa wszystkich podejmowanych uchwal, a
takIe przedstawionych jako projekty uchwal Radzie Nadzorczej oraz Walnemu
Z gr omadzeniu odpowi edzialny j est Zarzyd.
Projekty uchwal kierowane ptzez Zarz4d do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
musz? byi sprawdzone pod wzglgdem fbrmalno-prawnym i podpi sane przez Radcg
Prawnego.

$7.

Obowi4zki Prezesa Zarzqdu w czasie jego nieobecnoSci pelni wyzn aczony czlonek Zaru4du.

s8.

1' Uclrwaly Zarz4du zapadajq zwyklq wigkszoSci4 glos6w. Dla waznoSci uchwaly
konieczny jest glos zauchwalq co najmniej dw6ch czlonk6w zarz4du.

4.

o.

7.

8.
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2.

J.

W sprawach pilnych, o ile natychmiastowe zwolanie posiedzenia ZarzEdu nie jest
mozliwe, podjgcie uchwaly moLe nast4pii obiegiem, tj. w drodze podpisania projektu
uchwaly kolejno przez poszczeg6lnych czlonk6w Zarzqdu z zaznaczeniem czy oddaje
glos za czy przeciw. Uchwala podjgta w trybie obiegowym musi byi na najblilszym
posiedzeniuzarz4du om6wiona i wpisana do protokolu i rejestru uchwal.
Uchwala Zaru4dumoAebyc przezZarzEd zmieniona lub uchylona, o ile osoba trzecia nie
nabyta ptzez to uprawnieri lub nie zostala zwolniona z obowi4zku.
Czlonkowie Zarz4du nie mog4 brac tdzialu w glosowaniu w sprawach ich dotycz4cycl-r.
W posiedzeniach Zarz4du mogq brac udzial z glosem doradczym przewodnicz4cy Rady
Nadzorczej lub upowazniony przez Radg Nadzorcz4 jej przedstawiciel oraz inne
zaptoszone osoby.
Ka|dy z cztronkow Zarz4du mohe wnieS6 do protokolu z posiedzema Zarz4du zdante
odrgbne. Czlonek zarz4du skladaj4cy zdanie odrgbne zobowi4zany jest zlo|yc do
protokolu pisemne uzasadnienie swego stanowiska.

$e.

Posiedzeni a Zarzydu s4 protokolowane.
Protokoty i uchwaly powinny zawrerac'. przebieg posiedzenia, kolejny numer dokumentu,
numeracjg stron, datg posiedzenia, nazwiska czlonk6w Zarzadu i innych os6b obecnych
na posiedzeniu, porzqdek obrad, tresi podjgtych uchwal i ewentualne sprzeciwy wobec
uchwatr. Plany, sprawozdania, wnioski, projekty i inne materialy bgd4ce przedmiotem
obrad i uchwal stanowi4 zal1cznikr do protokol6w.
Protokoly podpisuj4 czlonkowie zarzqdu obecni na danym posiedzeniu.
Czlonek Zarzqdu nieobecny na posiedzeniu podpisuje protok6l w terminie pozniejszym
po d klauzula,,,zap oznalem si g z tr esciq protokolu".
Protok6tr powinien byi sporz4dzony w spos6b uniemozliwiaj4cy jego poprawki lub
zamiang, musi byi podpisany przed nastgpnym posiedzeniem a kolejne strony
parafowane.
Wersja protokolu przeznaezonego dla informacji publicznej winna byc pozbawiona
danych osobowych, wrazliwych i istotnych informacji gospodarczych, kt6re objgte sq
ochrona ustawowa.

o.

l.

$ 10.

I(oordynacja w prowadzeniu spraw Sp6ldzielni oraz wykonywaniu zarzEdu Spoldzielni
naIeZy do Prezesa Zarzqdu, natomiast nadzor i kontrola caloksztaltu biez4cej dzialalnoSci
Spoldzielni w ramach zarz4dzania operacyjnego nalezy do Dyrektora Sp6ldzielni, kt6ry w
zakresie niezastrzelonym do kolegialnych decyzji Zarzqdu podejmuje dzial.ania
niezbgdne dla wlaSciwego f'unkcjonowania calej Sp6ldzielni,jako organizacji.
Zastgpca Prezesa Zarz4du ds. techniczno - eksploatacyjnych, sprawuje nadzor w zakresie
techniczno-inwestycyj nym oraz eksploatacj i zasob6w Spoldzielni.
Czlonek Zarz4du ds. ekonomiczno-finansowych sprawuje nad'zor w zakre sie gospodarki
ekonomiczno - flnansowei.

s 11.

Do zakresu czynnoSci Prezesa Zarz4du z rytulujego funkcji okreSlonych w $ 10 ust. l. nale'Zy
w szczeg6lnoSci:

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

o.

1,.
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2.

3.

Koordynowar-rie pracy czlonkow Zarz4du w ramach zarzqdzama strategic'Lnego ora'z
nadzorowanie kom6rek i samodzielnych stanowisk bezpoSrednio jemu podleglych - w
ramach zar zqdzama operacyj ne go.
Reprezentowanie Sp6tdzielni na zewn4trz jesli w danym okresie cza*) lub w okreSlonej
sprawie, jelli Zarzqd nie postanowi inaczej,
Informowanie bteZ4ce czlonkow Zarzqdu o zagadnieniach wynikaj4cych z.

reprezentowania Sp6td zielm na zewn4lrz.

s 12.

1. Czlonkowie Zarzqdu mog4 pelnii r6wnoczesnie funkcje kierownicze (Dyrektora
Sp6ldzielni i Z-cow Dyrektora) w zaruqdzaniu operacyjnym Spoldzielni. Podzial zadah
migdzy Dyrektora r Zastgpcow z zachowaniem zasady jednoosobowego kierownictwa,
okreSla na\<ahdym szczeblu struktura organrzacyjna Spoldzielni, zatwierdzanaprzezRadq
Nadzorczq.

2. W zan4dz.aniu operacyjnym tj. prowadzeniu dzialah w zakresie biezqcej dzialalno6ci
Spoldzielni przez Dyrektora Sp6ldzielni i jego Zastgpc6w uczestmczy caly zespol
pracowniczy tj. wszystkie kom6rki organizacyjne oraz poszczeg6lni samodzielni
pracownicy, z zalhowaniem podlegloSci zgodnie ze struktura, organizacyjn4 Sp6ldzielni.

3. Przyznane funkcje kierownicze w zarzEdzaniu operacyjnym (Dyrektora Sp6ldzielni i
Zastgpc6w) nie maj4 zastosowania w relacjach wobec czlonk6w Spoldzielni oraz wobec
jej statutowych organ6w.

4. W sytuacjach gdy pracownicy jednej lub kilku kom6rek organizacyjnych podlegiych
bezporirednio jednemu czlonkowr Zarzqdu wykonuj q rownie2 zad,ania przypisane do
kompetencji innego czlonka Zaruqdu w6wczas obaj cztronkowie zobowi4zani sa do
wsp6ldziatania, kt6re umozliwi peln4 realizacjg tego zadania.

1.

$ 13.

Czlonkowie Zarzqdu s4 zobowiEzam uczestniczyc na zaproszenie Rady Nadzorczej lub
jej komisji - w posiedzeniach tych gremi6w onz udziela(, potrzebnych wyjaSnieri,
przedstawi ac wy magane materialy.
Dokonywai okresowej (kwartalnej) analizy wynik6w dzialalnoSci Spoldzielni otaz
przedstawiai Radzie Nadzorczej odpowiednie rnaterialy i wnioski.

$ 14.

OSwiadczenie woli w zakresie praw i obowi4zk6w maj4tko!\rych Sp6ldzielni sktadaj4
ptzez swoje podpisy co najmniej dwaj czlonkowie Zarzqdu lub jeden czlonek Zarzydu i
pelnomocnik.
W sprawach dotycz4cych dyspozycji Srodkami pienigznymi i Srodkami trwalyrni
oSwiadczenie woli powinny byi skladane z zachowaniem przepis6w okreSlajErych
uprawnienia i obowi4zki glownych ksiggowych,

2.

L

$ 1s.

Zarz4d za zgod4 Rady Nadzorczej moLe udzielii jednemu z czlonkow Zarzydu lub innej
osobie pelnomocnictwa do dokonywania czynnoSci prawnych zwi4zanych ,z bie44cq
dzialalnoSci4 gospodarcz4 Sp6ldzielni lub jej,v{XodlEbqionej organizacyjnie i gospodarczo

2,



jednostki, a takZe pelnomocnictwa do dokonywania czynnoSci okreslonego rodzaju lub
czynnoSci szczegolny ch.

3.

i.

2.

$ 16.

Pruekazanieprzez ustgpuj4cy Zarzad lub czlonka Zarzqdu czynnoSci nowemu Zan4dowi,
lub czlonkowi Zanqdu nastgpuje niezwlocznie protokolem zdawczo-odbtorczym przy
udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej,
Protok6l zdawczo-odbiorczy powinien zawrerac wykaz przekazywanych do zalatwienia
spraw, akt, dokument6w itp., kt6re odzwierciedlaj4 sytuacje finansowo-gospodarczq
Spotrdzielni,
Egzemplarze protokolu zdawczo-odbiorczego, podpi sane ptzez osoby uczestnicz4ce w
czynnoSciach przekazywania, otrzymujE przekazuj|cy i przejmuj4cy, a jeden egzemplarz.
protokolu pozostaje w aktach Spoldzielni.

t.

$ 17.

Ustala sig wz6r zakresu czynnosci i odpowiedzialnosci sluzbowej dla:
a) Prezesa Zarz4du,
b) Zast gpcy Prezesa Zarz4du ds. techniczno-ekspl o atacyj nych,
c) Czlonka Zarz4du ds. finansowo- ekonomtcznych,

w brzmieniu stanowi4cym zal1czniki do niniejszego regulaminu.
Zalqcznrki okreSlone w ust. I niniejszego parugrafu stanowi4 podstawE do ustalenia
zakresu czynnoSci i odpowiedzialnoSci sluzbowej dla poszczegolnych czlonk6w Zarzqdu
w drodze odrgbnych uchwal Rady Nadzorczej.

$ 18.

Niniejszy Regulamin wchodzi w Zycie z dniem I stycznia 2018 roku.

$ 1e.

-fraci moc Regulamin Zarzqdu uchwalony w dniu 23.02.2011r.

S e k r e t a r z RadyNadzorczej P rze wo d n i c zEcy Rady Nadzorczej
Bydgosl<iej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

2.
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Zalqczntl< nr' I do,.ReguiaminvZarz.4dtr^Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej"
(uchwala Racly Nadzorczej ;, 6.tJ .|ZOfl r,ii.'ia 14.12.2017 r.)

Zakres czynnoSci i odpowiedzialnoSci sluibowej

dla Prezesa Zarzqdu Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

KaZdy czlonek Zarzqdu BSM jest uprawniony i rna obowi4zek wsp6ldzialania z pozosta-
tymi czlonkami Zarzqdu w zakresie prowadzenia spraw Spoldzielni zgodnie z obowiqzu-
j4cymi przepisami prawa zapisanymi w ustawach, Statucie BSM i Regulaminie Zarzqdu
BSM.

I. Relacje slu2bowe i zakres odpowiedzialnoSci

1, Prezes Zarzqdu kieruje caioksztaltem dzialalnoSci bie21cej Spoldzielni i jest
odpowiedzialny przed Zaruqdem.

2. Prezes zobowiEzany jest do rzetelnego, efektywnego, sumiennego i starannego
wykonywani a powier zony ch zadah.

3. Prezesowi Zaru4du podlegaj4 bezpoSrednio nastgpuj4ce kom6rki organizacyjne i
samodzielnie stanowiska pracy :

1) Dzial Obslugi Mieszkafic6w,

2) Pelnomocnik Zarzqdu ds, Zarzqdzania JakoSci4,

3) Dzial Spraw Pracowniczych,

4) Dzial Spoieczno-Kulturalny,

5) Obsluga prawna organ6w,

6) Obsluga organizacyjna organ6w,

7) Specjalista ds. adrninistracji wewnEtrznej,

8) Specjalista ds. Obrony Cywilnej,

9) Specjalista ds. BHP i Ppoz.,

4. Prezesowi Zarz4du jako Dyrektorowi Sp6ldzielni podlegaj4 bezpoSrednio Zastgpcy
Dyrektor6w oraz kom6rki organizacyjne zgodnie ze struktur4 organizacyjna,
Sp6ldzielni, a poSrednio kom6rki organrzacyjne podlegle Zastgpcom Dyrektora,

5, Prezes Zaruqdu okresla i egzekwuje ramowe zakresy czynnoSci i odpowiedzialnoic
po dl eglych praco wnik ow or az przestr ze gani e wtas ci wej dyscypriny pracy.

II, Zakres odpowiedzialnoSci slu2bowej

Do zadah Prezesa Zarz4dunale|y:

1. Rzetelne, efektywne, sumienne i staranne wykonywanie powierzonej pracy.

2. Nalezyte dbanie o mienie BSM, miejsce pracy i powierzony sprzgt.



3. Przestrzeganie obowi4zuj4cych przepis6w prawa: ustaw, Statutu BSM, regulamin6w,
uchwal Zarz4du i innych.

4. Przestrzeganie przepis6w BHP, P.poL. i porz4dku pracy.

5. Nalezyte przechowywanie akt, dokument6w, piecz4tek itp.

6' Przestrzeganie obowi4zku zachowania tajemnicy struzbowej i ustawy o ochronie
danych osobowych orazprzepis6w o zakazie konkurencii.

III. Szczeg6lowy zakres obowi4zk6w

Prezes zarzqdu BSM kieruje pracq zarz4du Sp6ldzielni i odpowiad,a za:

1. Oryanizacig pracy ZarzEdu, wsp6lprac9 z organami samorz4do!\ymi orazbezpoSredni
kontakt z czlonkami Spotdzielni w zakresie skarg, uwag i wniosk6w.

2, Koordynacjg pracy Zastgpc6w Prezesa zarzqdu, organizacjg i nadzor pracy
podleglych jemu kom6rek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

3. Przygotowanie projekt6w i realizacjE uchwalonych plan6w gospodarczych.

4. Sporzqdzanie rocznych sprawozdah i analiz wykonania zadah zwiEzanych z realizacjq
pl an6w gospodarcz y ch Zarzqdu.

5, Organizacj g i nadzor nad funkcjonowaniem calej struktury organizacyjnej Sp6ldzielni
w zakresie operacyjnym.

6. Za koordynacjg i organizacjg pracy obslugi prawnej i obslugi organizacyjnej dla
funkcj onowania organ6w Spoldzielni.

7. Za realizacjE zadah z zakresu Obrony Cywilnej.

8. Calo$6 zagadmehzwi4zanychzzarzqdzaniem systemem jakoSci ISO w Sp6tdzielni.

9. Realizacjg zadah nalozonych przez ZarzEd, jako pracodawcy w zakresie spraw
pracownicz y ch or az pr zestr ze gani a zap i s 6w Ko deksu Pracy.

10. Organizacjg zebrah i posiedzefr statutowych organow Spoldzielni.

11. Nadzor nad wykonywaniem obowi4zk6w sluzbowych otaz przestrzeganiem
obowi4zuj4cych przepis6w i zarzqdzen, a takle dyscypliny pracy przez wszystkie
kom6rki or gamzacyjne S poldzielni.

12. Podpisywanie korespondencji wychodz4cej zgodnie z zasadami reprezentacji
zarzqdu.

T3.Przekazywanie pracownikom Spoldzielni do wiadomoSci i wykonania uchwal
organ6w sp6ldzielczych i samorz4dowych.

Ponadto:

a) Reprezentuje Spoldzielnig na zewn1trz zgodnie z ustaleniami przyjqtymr przez
Zarzqd.

b) Podejmuje decyzje r zalatwia sprawy wynikaj4ce zpowterzonych i przekazanych
obowi4zkow.



c) Wykonuje inne czynnoSci uchwalone i zlecone przez Radg Nadzorczq.

d) Odpowiada za realizacje uchwal organ6w Sp6ldzielni, w tym Walnego
Zgromadzenia.

IV. Postanowienia koricowe

1, Wz6r zakresu czynnoSci i odpowiedzialnoSci sluZbowej Prezesa Zarzqdu stanowi
zal4cznik nr 1 do Regulaminu Zarzydu BSM uchwalonego ptzez Radg Nadzorczq
w dniu 14 grudnia 2017 rokr-r.

2. Zakres czynnoSci i odpowiedzialnoSci sluzbowej ustalony imiennie dla Prezesa
Zarz4du winien zawierac oSwiadczenie opatrzone dat4 i podpisem Prezesa Zarz4du o
nastgpuj4cej treSci:

,,Poutyzszy zakres czynnoici i obowiqzkdw przyjqlem/am do wiadomoici i stosowania
oraz o,{vtiadczam, 2e ponoszg pelnq odpowiedzialnoft za wykonanie powierzonych mi
obov,iqzkdu," .

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bydgoskiej Sp6tdzielni M ieszkan iowej

mgr Wojciech Skalski

Przewodn iczqcy Rady Nadzorczej
Bydgoskiej Sp6idzielni Mieszkaniowej

mgr Marian Do

Nie wnoszq

Radca pra



Zalqcznil< nr 2 do ,.Regularnintt Zarzqdvpydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowe.i"
(uchwala Rady Nadzorczej nr .QH.|ZOI7 z dnia 14.12.2017 r.)

Zakr es czyn noSci i od powiedzialn oSci sluZbowej

dla Zastgpcy Prezesa Zarz4du ds. techniczno - eksploatacyjnych

KaLdy czlonek Zarz4du BSM jest uprawniony i ma obowi4zek wsp6ldzialania z pozostalyrni
czlonkami Zarz4du w zakresie prowadzenia spraw Spoldzielni zgodnie z obowiqzuj4cymi
przepisami prawa zawartymi w ustawach, Statucie BSM i Regulaminie Zarz4du BSM,
czynnoSci naleL1cych do tego organll.

I. Relacje slu2bowe i zakres odpowiedzialnoSci

1. ZastEpca Prezesa Zarzqdu ds. techniczno - eksploatacyjnych wykonuje uchwaly r decyzje
Zarzqdu i odpowiad a przed Zarzydem.

2. ZastEpca kieruje i odpowiada za dzialalnoSi w zakresie techniczno - inwestycyj nym oraz
za prowadzenie spraw w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniovvymi.

3. Zastgpcy Prezesa, jako ZastEpcy Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych
bezpo$rednio podlegaj 4: dzial techniczny oraz administracje osiedli.

II. Zakres odpowiedzialnoSci sluZbowej

Do zadah zastqpcy Prezesa zarzTdu ds. techniczno - eksploatacyjnych nale|y:

1. Rzetelne, efektywne, sumienne i staranne wykonywanie powierzonej pracy.

2. Nalezyte dbanie o mienie BSM, miejsce pracy i powierzony sprzgt.

3. Przestrzeganie obowi4zuj4cych przepis6w prawa: ustawy, Statutu BSM, regulamin6w,
uchwal Zarzqdu i innych,

4. Przestrzeganie przepis6w BHP, P.poL. i porz4dku pracy.

5. Nalezyte przechowywanie akt, dokument6w, piecz4tek itp.

6' Przestrzeganie obowi4zku zachowania tajemnicy sluzbowej i ustawy o ochronie danych
o sobowych or az przepis6w o zal<azie konkurenc i i.

III. Szczeg6lowy zakres obowi4zk6w

W szczegolnoSci do zadah ZastEpcy Prezesa Zarzqdu ds. techniczno - eksploatacyjnych
naIe?y:

1. Reprezentowanie interesu BSM wobec innych jednostek i instytucji w zakresie swoich
kompetencji i czynnoSci sh"rzbowych.

2. Uczeslniczenie w pracach i posiedzeniachZarz1du BSM.

3. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy w poclleglych kom6r-kach
organ izacyj nyi h.

1



4. Terminowe sporzqdzanie projektow p1an6w, anahz, sprawozdafl i material6w
informacyjnych z zakresu powierzonej dzialalnoSci na potrzeby Zarz4du BSM, Rady
Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, Sp6ldzielczychRad Osiedli i Rad Nieruchomo5ci.

5. Koordynowanie, kontrolowanie i analizowanie prowadzonej przez administracje
osiedlowe gospodarki remontowej w zasobach BSM.

6. Organizowanie, kontrola zakresu i termin6w przewidzianych prawem przegl4d6w
technicznych budynkow i instalacji.

7 . Wsp6ldzialanie przy opracowaniu projektow plan6w gospodarczo - finansolvych.

8. Prowadzenie spraw zwi4zanych z wyodrgbnieniem lokali oraz nadzorowanie czynnoSci
zwi4zanychzprzeksztalceniami wlasnoSciowymi i gospodark4 nieruchomoSciami BSM.

9. Wspoldzialanie z instytucjami zewngtrznymi orcz z zakladami wsp6lpracuj4cymi z BSM
w ramach swojego zakresu czynnoSci.

10. OkreSlanie ramowych zakres6w czynnoSci i odpowiedzialnoSci podleglym pracownikom
oruz egzekwowanie tych zapis6w i wlaSciwej dyscypliny pracy.

1 1 . Podpisywanie korespondencji wycho dzqcej zgodnie z zasadami reprezentacj i zarzqdu.

i2. Wystgpowanie do Zaruqdu z wnioskami w sprawach osobowych (kadrowo - placowych)
w stosunku do pracownik6w na stanowiskach kierowniczych w podleglych kom6rkacl-r
oraz opiniowanie wniosk6w kierownik6w w sprawach podleglych pracownik6w.

13. Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, awaryjnych, klgsk zywiolowych itp.

14. Pode.imowanie z upowalnienia Zarzqdu dzialal i decyzji w innych sprawach.

15. Podejmowanie decyzji wynikaj4cych z powierzonych niniejszym zakresem obowi4zk6w.

16.Przekazywanie pracownikom Spoldzielni do wiadomoSci i wykonania uchwal organ6w
spotrdzielczych,

lV. Postanowienia kofcowe

1. Wzor zakresu czynnoSci i odpowiedzialno6ci sluzbowej Zastgpcy Prezesa Zarz4du ds,
techniczno-eksploatacyjnych stanowi zalqcznrk nr 2 do Regr-rlaminu Zarz4du BSM
uchwalonego przez Radg Nadzorczatw dniu 14 grudnia 2017 roku

2. Zakres czynnoSci i odpowiedzialnoSci sluzbowej ustalony imiennie dla Zastgpcy Prezesa
Zarz4du ds. techniczno-eksploatacyjnych winien zawierac oSwiadczenie opatrzone dat4 i
podpisem Zastgpcy Prezesa ZarzEdu ds. techniczno-eksploatacyjnych o nastgpuj4cej treSci:

,,Powyiszy zakres czynnoici i obowiqzkriw przyjqlem/am do u,iadomoici i stosowania
oraz olwiadczam, ze ponoszg pelnq odpowiedzialnoic 2ct wykonanie powierzonych mi
obowiqzk6u,

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bydgoskiej Sp6{dzielni Mieszkaniowej

Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej
Bydgoskiej Sp6idzielni M ieszl<aniowej

rrgr Wojciech Skalski



Zatqcznik nr 3 do ,.RegulaminuZarzqdttBydgoskie.i Spoldzielni Mieszkaniowej"
(irchwala Rady Nadzorczej nr hfu. ,l20ll z dnia 14J2.2017 r.)

Zakres czynnoSci i odpowiedzialnoSci sluibowej

dla Czlonka Zarz4du ds. ekonomiczno - finansowych

Ka2dy czlonek Zarz4du BSM jest uprawniony i ma obowi4zek wspoldzialanra z pozostatymi
czlonkami Zarzqdu w zakresie prowadzenia spraw Sp6tdzielni zgodnie z obowiqzuj4cyn-ri
przepisami zawafiymi w ustawach, Statucie BSM i Regulaminie Zarz4du BSM czynnoSci
naleZEcych do tego organu.

I. Relacje sluZbowe i zakres odpowiedzialnoSci

L Czlonek Zarzqdu ds. ekonomiczno - finansowych wykonuje uchwaly Zarzqdu i odpowiacla
przedZarzqdem.

2. Czlonek Zarz4du ds. ekonomiczno - finansowych kieruje i odpowiadazadzialalnoSc w
zakresie gospodarki ekonomiczno - finansowej i gospodarki lokalami uZytkowymi.

3. Czlonkowi Zaruqdu ds, ekonomiczno - finansowych, jako Zastgpcy Dyrektora ds.
ekonomiczno-finansowych bezpoSrednio podlegaj4: Glowny ksiggowy, Dzial ksiggowoSci
i kontrolingu, Dzial gospodarki zasobami spoldzielni, Dzial oplat i windykacji,
administrator sieci komputerowej.

II. Zakres odpowiedzialnoSci slu2bowej

D o zadan Czlonka Zar zEdu ds. ekono mi czno - fi nanso wyc h nal eZy :

1 . Rzetelne, efektywne, sumienne i staranne wykonywanie powierzonej pracy.

2. Nalezyte dbanie o mienie BSM, miejsce pracy i powierzony sprzgt.

3. Ptzestrzeganie obowiqzuj4cych przepis6w prawa: ustaw, Statutu BSM, regulamin6w,
uchwal Zarzqdu i innych.

4. Przestrzeganie przepis6w BHP, P.poz. i porz4dku pracy.

5, Nalezyte przechowywanie akt, dokument6w, piecz4tek itp,

6' Przesftzeganie obowi4zku zachowania tajemnicy sluzbowej i ustawy o ochronie danych
o so bowych onz przepis 6w o zakazie konkurenc i i.

III. Szczeg6lowy zahres obowi4zk6w

W szczegolno$ci do zadan CzlonkaZaruydu ds. ekonomiczno - finansowychnale1y:

I ' Reprezentowanie interesu BSM wobec innych jednostek i instytucji w zakresie swoich
kompetencji i zakresie czynnoSci sluzbowych.

2. Uczestniczenie w pracach i posiedzeniachZarz1du BSM.



3. Organizowanie, koordynowanie t nadzorowanie pracy w podleglych kom6rkach
organizacyjnych.

4. Terminowe sporuqdzanie projekt6w plan6w gospodarczo - finansowych oraz analiz,
sprawozdafl i materiai6w informacyjnych z zakresu powierzonej dzialalnoSci na potrzeby
Zarzatdu BSM, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, Spoldzielczych Rad Osiedli i
S amorz4d6w NieruchomoSci.

5, Prowadzenie ewidencji zasob6w mieszkaniowych i lokali uzytkowych.

6. Przygotowanie analizy i projektu uchwal odnoSnie ustalania i aktualizacii wskaznikow
oplat eksploatacyjnych.

7. BezpoSredni nadzor nad:

a) obliczaniem i odprowadzaniempodatku od nieruchomoSci,

b) rozhczaniem zu7ytego ciepla i innych medi6w zgodnie z obowrqzuj4cymi przepisami,

c) gospodark4 lokalami uzytkowymr t dzierlawionymi terenami.

8. Negocjowanie um6w lub optymalizacja warunk6w na dostawg poszczeg6lnych mediow i
innych ustrug orazniezwloczne przedstawienie wynikow tych negocjacji Zarzqdowi.

9. CatoSi zagadnieh zwiqzanych z funkcjonowaniem sluzb finansowo - ksiggowych
Sp6ldzielni.

10. Monitodng prowadzonego w oparciu o Instrukcjg windykacji, systematycznego procesu
windykacji w stosunku do dluznik6w lokali mieszkalnych i r,rzytkowych.

11. Podejmowanie decyzjiwynikaj4cych z powierzonych niniejszym zakresem obowi4zk6w a
nie zastrzelonych do kompetencjr ZarzEdu.

12. Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, awaryjnych, klgsk Zywiolowych itp.

l3.Okre6lanie zakres6w czynnoSci i odpowiedzialnoSci podlegtrym pracownikom oraz
egzekwowanie tych zapis6w i wlaSciwej dyscypliny pracy.

14. Wystgpowanie do ZarzEdu z wnioskami w sprawach osobowych (kadrowo - placowych) w
stosunku do pracownik6w na stanowiskach kierowniczych w podleglych kom6rkach, oraz
opiniowanie wniosk6w kierownik6w w sprawach podleglych pracownik6w.

15. Podpisywanie korespondencji wychodz1cej zgodnie zzasadamt reprezentacji zarzqdu.

T6.Przekazywanie pracownikom Sp6ldzielni do wiadomoSci i wykonania uchwal organ6w
sp ot dzielczych i samorz4dowych.

IV. Postanowienia koricowe

1, Wz6r zakresu czynnoSci i odpowiedzialnoSci sluzbowej czlonka ZarzEdu ds.

ekonomiczno-finansowych stanowi zalqcznik nr 3 do Regulaminu Zarzqdu BSM
uchwalonego pruez Radg Nadzorczqw dniu 14 grudnia 2017 roku.



2. Zakres czynnoSci i odpowiedzialnoSci sluzbowej ustalony imiennie dla czlonkaZwzqdu d,s.

ekonomiczno-finansowych winien zawierac oSwiadczenie opatrzone dat4 i podpisem czlonka
Zarzqdu ds. ekonomiczno-fi nansowych o nastgpuj 4cej treSci :

,,Powyiszy zakres czynnoici i obowiqzkr)w przyjqlem/am do u,iadomoici i stosoutania
oraz oiv,iadczam, 2e ponoszg pelnq odpowiedzialnoit za wykonanie powierzonych mi
obowiqzk|w".

Sel<retarz Rady Nadzorczej
Bydgoskiej Spoldzie lrri M ieszkan iowej

Przewodn icz4cy Rady Nadzorczej
Bydgoskiej Sp6tdzielni Mieszkarr iowej

mgr Marian Dombrowski

M ,AJ.lrfi'ffi
mgr Wojciech Skalski

llie wnosrq Hstzetei fonmalno.prawnych

Radca pra a Woiny


