
RADA NADZORCZA 
S~ldzjel~ Mieszkaniowej 

Zatoka w Braniewie 
REGULAMIN ZA~DU 

SP6t.DZIELNI MIESZKANIOWEJ "ZATOKA" W BRANIEWIE 

I. POST ANOWIENIA OG6LNE 

§ 1. 

Zarzqd Sp6fdzielni Mieszkaniowej "Zatoka" w Braniewie dziata na podstawie· przepis6w 
Ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982r. Prawo sp6tdzielcze (Oz.U. z 2003, Nr 188, poz. 1848 
z p6in. zm.) zwanej dalej "Ustawq", postanowien paragraf6w 61-67 Statutu Sp6fdzielni 
i niniejszego Regulaminu uchwalonego przez RadEi1 Nadzorczq. 

§ 2. 

Niniejszy Regulamin okresla sprawy zastrzezone do decyzji kolegialnych, podziat 
czynnosci pomiEi1dzy cztonk6w Zarzqdu, tryb obradowania i podejmowania uchwat, zasady 
wynagradzania i premiowania cztonk6w Zarzqdu oraz inne sprawy organizacyjne. 

II. ZAKRES DZIAt.ANIA ZARZJ\DU 

§ 3. 

1. 	 Zarzqd w granicach ustalonych Ustawq i Statutem prowadzi dziatalnosc zapewniajqcq 
realizacjEi1 cel6w i zadar'l statutowych Sp6tdzielni, niezastrzezonych do kompetencji 
innych organ6w. 

2. 	 Zarzqd pracuje kolegialnie w ramach przyjEi1tego planu pracy, na odbywanych 
okresowo posiedzeniach. W okresie pomiEi1dzy posiedzeniami ZC!Tzqd wykonuje swe 
funkcje w ramach podziatu czynnosci pomiEi1dzy czfonkami Zarzqdu.' 

3. 	 Zarzqd, kierujqc kolegialnie dziatalnosciq Sp6tdzielni, podejmuje wszelkie decyzje 
niezastrzezone w Ustawie i w Statucie innym organom Sp6tdzielni oraz kontroluje 
i nadzoruje wykonywanie tych decyzji, a nadto organizuje i inicjuje przedsiEi1wziEi1cia 
zwiqzane z kierowaniem biez"tc"t dziatalnosciq gospodarczq Spofdzielni. 

§ 4. 

1. 	 Kolegialne decyzje podejmowane Sq przez Zarzqd w sprawach okreslonych 
w paragrafie 64 Statutu oraz w sprawach organizacyjnych, do kt6rych w szczeg61nosci 
nalezy: 
a. 	 Opracowanie struktury organizacyjnej Sp6tdzielni, zakres6w obowiqzkow dla 

poszczeg61nych stanowisk pracy i tabel zaszeregowania. 
b. 	 Opracowanie regulaminu organizacyjnego Sp6tdzielni. 
c. 	 Opracowanie regulaminu wynagradzania pracownik6w. 

2. 	 Opracowania, 0 kt6rych mowa w par. 4 ust. 1 Regulaminu wymagajq zaopiniowania 
przez RadEi1 Nadzorczq Sp6tdzielni. 
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III. ZAKRES ZADAN 

§ 5. 

Zarzqd jest obowiqzany: 
1. 	 Uczestniczy6 - na zaproszenie Rady Nadzorczej - w posiedzeniach Rady oraz 

udzielac potrzebnych wyjasnien, przedstawiac zqdane materiaty i dokumenty. 
2. 	 Dokonywac okresowej analizy wynik6w dziafalnosci Sp6fdzielni oraz przedstawiac 

Radzie Nadzorczej odpowiednie sprawozdania i wnioski w tym zakresie. 

3. 	 Przedstawiac Radzie Nadzorczej plan pracy oraz zamierzen remontowych 
i inwestycyjnych na dany rok kalendarzowy w jego I kwartale oraz na biezqco plan ten 
aktualizowac. 

4. 	 Zabezpieczyc obsfug~ technicznq posiedzen Rady Nadzorczej i jej Prezydium oraz 
obsfug~ prawnq. 

5. 	 Przedkfadac na wezwanie na posiedzenia Rady Nadzorczej protokoty posiedzen 
Zarzqdu. 

§ 6. 

Zarzqd sk{ada pisemne sprawozdanie ze swej dziafalnosci rocznemu Walnemu 
Zgromadzeniu Czfonk6w SpOfdzielni. 

§ 7. 

1. 	 Do zakresu dziafania Prezesa Zarzqdu nalezy: 
a. 	 Kierowanie pracami Zarzqdu. 
b. 	 Nadz6r og61ny nad wszelkimi aspektami prowadzonej przez Sp6fdzielni~ 

dziafalnosci. 
c. 	 Sprawowanie bezposredniego nadzoru nad sprawami czfonkowsko-kadrowymi, 

sprawami przekszta{cen wfasnosciowych, sprawami budowlano
administracyjnymi, sprawami organizacyjno-prawnymi, S~uzbq Bezpieczenstwa 
i Higieny Pracy, SJui:bq p-poi:. 

d. 	 Kierowanie biezqcq dziafalnosciq Sp6tdzielni. 
d. 	 Wykonywanie funkcji Kierownika Zaktadu Pracy w rozumieniu przepis6w prawa 

pracy. 

2. 	 Do zakresu dzia{ania Zast~pcy Prezesa Gt6wnego ksi~gowego nalezy: 
a. 	 Kierowanie gospodarkq finansowq Sp6tdzielni zgodnie z obowiqzujqcymi 

zasadami. 
b. 	 Nadz6r nad prawidtowq organizacjq rachunkowosci Sp6{dzielni. 
c. 	 Nadz6r nad realizacjq rozliczen finansowych, a w szczeg61nosci kontrola 

zobowiqzan i nalei:nosci SpOfdzielni. 
d. 	 Prowadzenie nadzoru nad gospodarkq finansowq i materiafowq. 
e. 	 Nadz6r nad dokonywanymi przez SpOfdzielni~ zakupami. 

3. 	 Zakresy czynnosci czfonk6w Zarzqdu znajdujq si~ w regulaminie ~organizacyjnym 
Sp6{dzielni i w aktach osobowych. 
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IV. ORGANIZACJA PRACY ZA~DU 

§ 8. 

1. 	 Zarzqd reprezentowany jest przez Prezesa, kt6ry zwotuje posiedzenia Zarzqdu i im 
przewodniczy. Podczas jego nieobecnosci obowiqzki te przejmuje jego zast~pca. 

2. 	 Prezes zwotuje posiedzenia Zarzqdu przynajmniej raz w miesiqcu: 
a. Z wtasnej inicjatywy. 
b. Na wniosek Zast~pcy Prezesa Zarzqdu. 
c. Na wniosek Rady Nadzorczej. 

3. 	 Prezes Zarzqdu ustala termin i porzqdek obrad posiedzenia. Porzc:tdek obrad powinien 
przewidywac rozpatrzenie spraw wynikajqcych z planu pracy Zarzqdu oraz biezqcej 
dziafalnosci Sp6fdzielni. 

4. 	 Kazdy z cZfonk6w Zarzqdu przed rozpocz~ciem posiedzenia moze wniesc do porzqdku 
obrad spraw~, kt6ra jego zdaniem wymaga kolegialnego rozstrzygni~cia. 

5. 	 Za prawidtowe przygotowanie materiat6w, kt6re majq bye przedmiotem obrad, 
odpowiada wtasciwy cZfonek Zarzqdu, zgodnie z podziatem czynnosci, 0 kt6rym mowa 
w paragrafie 7 Regulaminu. 

6. 	 0 posiedzeniach Zarzqdu i porzqdku obrad zainteresowani powinni bye zawiadomieni, 
co najmniej dwa dni przed posiedzeniem w spos6b zwyczajowo przyj~ty. 

V. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAt. 

§ 9. 

1. 	 Uchwaty Zarzqdu zapadajq jednogtosnie. 

2. 	 W sprawach niecierpiqcych zwtoki, 0 ile natychmiastowe zwotanie posiedzenia 
Zarzqdu w trybie paragrafu 8 Regulaminu nie jest mozliwe, podj~cie decyzji moze 
nastqpie obiegiem, to jest w drodze podpisania projektu decyzji przez poszczeg61nych 
cztonkow Zarzc:tdu. 

3. 	 Cztonkowie Zarzqdu nie mogq brae udziafu w gtosowaniu w sprawach wytqcznie ich 
dotyczqcych. 

4. 	 Zarzqd zbiera si~ w pefnym skfadzie, a w przypadku koniecznosci om6wienia danego 
tematu mogq bye zaproszeni z gfosem doradczym cztonkowie Rady Nadzorczej oraz 
powofani rzeczoznawcy i inne zaproszone w charakterze gosci osoby. 

§ 10. 

1. 	 Posiedzenia Zarzqdu Sq protokotowane w ksi~dze protokot6w. 

2. 	 Protokoty powinny zawierae dat~ i kolejny numer posiedzenia, nazwiska cztonk6w 
Zarzqdu i innych os6b obecnych na posiedzeniu, porzqdek obrad, trese podj~tych 
uchwat i ewentualne zdania odr~bne cZfonk6w Zarzqdu przeciwko uchwafom. Plany, 
sprawozdania, wnioski i inne materiaty b~dqce przedmiotem obrad i uchwat powinny 
bye ZafqCZOne do protokotu. 

3. 	 Protokoty i uchwaty podpisujq cZfonkowie Zarzqdu obecni na danym posiedzeniu 
prolokolant. Czionek Zarz"ldu odmawiaj"ley podpisania Iresei ueh",aly, ~~z,ale' 

Regulamlnu Zarz~du prZYJ~ty Uchwala Nr 51 12013 z dma 16 grudma 2013r. Rady NadzorczeJ SM Zatoka w Bramewle Y'\\ 3 



- --- ---~-----------

RADA NADZORCZA 
Sp6kizielru Mieszkaniowej 

'Zatoka' w Braniewie 

wnreslonego do protokotu zdania odr~bnego moze w ciqgu 7 dni ztozye pisemne 
uzasadnienie, kt6re winno bye dotqczone do protokotu. 

4. 	 Protok6t powinien bye sporzqdzony przed nast~pnym posiedzeniem Zarzqdu, a jego 
trese przyj~ta przez gtosowanie. 

VI. CZVNNOSCI PRAWNE 

§ 11 

1. 	 Oswiadczenia woli za Sp6tdzielni~ sktadajq dwaj cztonkowie Zarzqdu lub jeden cztonek 
Zarzqdu i petnomocnik. 

2. 	 Oswiadczenia, 0 kt6rych mowa w ust. 1.sktada si~ w ten spo~6b, ze pod naZWq 
Sp6tdzielni osoby upowaznione do ich sktadania zamieszczajq swoje podpisY. 

3. 	 Oswiadczenia skierowane do Sp6tdzielni, a ztozone w jej lokalu albo pisemnie jednemu 
z cztonk6w Zarzqdu lub jego petnomocnikowi, majq skutek prawny wobec Sp6tdzielni. 

§ 12. 

1. 	 Zarzqd moze udzielie jednemu z cztonk6w Zarzqdu lub innej osobie petnomocnictwa 
do dokonywania czynnosci prawnych zwiqzanych z kierowaniem biezqcq dziatalnosciq 
Sp6tdzielni lub jej wyodr~bnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a takze 
petnomocnictwa do dokonywania czynnosci okreslonego rodzaju lub czynnosci 
szczeg6lnych. 

2. 	 Udzielenie petnomocnictwa do dokonywania czynnosci prawnych zwiqzanych 
z kierowaniem biezqcq dziatalnosciq gospodarczq Sp6tdzielni wymagajq uprzedniej 
zgody Rady Nadzorczej. 

VII. ZASADY WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZt.ONK6w ZARL\DU. 

§ 13. 

1. 	 Wynagrodzenie cztonk6w Zarzqdu sktada si~ z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku 
funkcyjnego i dodatku z tytutu przepracowanych lat pracy. 

2. 	 Stawki zaszeregowania dla cztonk6w Zarzqdu okreslone Sq w tabeli stanowiqcej 
Zatqcznik Nr 1 niniejszego Regulaminu. 

3. 	 Oodatek funkcyjny okreslany jest kwotowo, a jego stawki okreslone Sq w tabeli 
stanowiqcej Zatqcznik Nr 2 Regulaminu. 

4. 	 Oodatek z tytutu przepracowanych lat pracy liczony jest od tqcznej kwoty 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokosci 1% za kazdy 
przepracowany rok nie wi~cej niz 20%. 

5. 	 Oodatek, 0 kt6rym mowa w ust. 4 wyptacany jest po raz pierwszy po przepracowaniu 
5 lat pracy i wynosi w6wczas 5% podstawy naliczenia. ~ 

6. 	 Wysokose wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego cztonk6w Zar 
okresla kazdorazowa uchwata Rady Nadzorczej zgodnie z Zatqcznikiem Nr 1 i Nr 2 
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7. 	 Wynagrodzenie wyptacane jest cztonkom Zarzqdu w terminach przyj~tych dla 
wszystkich pracownik6w Sp6tdzielni. 

§ 14. 

1. 	 Rada Nadzorcza, w ramach srodk6w na wynagrodzenia, moze przyznac cZfonkom 
Zarzqdu premi~ uznaniowq w wysokosci do 20% kwartalnego wynagrodzenia 
zasadniczego wraz z dodatkiem funkcyjnym. 

2. 	 Indywidualna wysokosc premii uznaniowej dla kaidego cZfonka Zarzqdu jest ustalana 
jako srednia arytmetyczna stawek podanych w jawnym gtosowaniu przeprowadzonym 
wsr6d cztonk6w Rady Nadzorczej pod nieobecnosc cztonk6w Zarzqdu. 

3. 	 Premia uznaniowa przyznawana jest po zakonczeniu kwartatu i wyptacana jest do 
konca miesiqca rozpoczynajqcego nast~pny kwartaf. 

4. 	 Z okresu premiowania wytqcza si~ czas zwolnienia lekarskiego. 

5. 	 Rada Nadzorcza, w ramach srodk6w na wynagrodzenia, moze przyznac cztonkom 
Zarzqdu nagrod~ pieni~znq. 

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE 

§ 15. 

1. 	 Cztonkowie Zarzqdu nie mogq zajmowac si~ interesami konkurencyjnymi wobec 
Sp6tdzielni, a w szczeg61nosci uczestniczyc jako wsp61nicy lub cztonkowie wtadz 
przedsi~biorc6w prowadzqcych dziafalnosc konkurencyjnq wobec Sp6tdzielni. 

2. 	 Za dziatalnosc konkurencyjnq wobec Sp6fdzielni uznaje si~ kryteria okreslone w 
ustawie z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 z poin. zm.), a ponadto dziatania sprzeczne z prawem lub dobrymi 
obyczajami, jesli zagrazajq lub naruszajq interes Sp6tdzielni i cztonk6w, a zwtaszcza: 
zatrudnienie, posiadanie udziat6w lub zasiadanie we wfadzach podmiot6w 
gospodarczych, kt6re wykonujq prace, dostarczajq towary lub swiadczq ustugi na 
rzecz Sp6tdzielni. Dcena charakteru okreslonego dziatania, z uwzgl~dnieniem 
przestanek przewidzianych wart. 3 cytowanej ustawy, naleiy do Rady Nadzorczej. 

3. 	 Naruszenie zakazu konkurencji, 0 kt6rym mowa w ust. 1 stanowi podstaw~ odwotania 
cztonka Zarzqdu oraz powoduje inne skutki przewidziane w odr~bnych przepisach. 

§ 16. 

1. 	 Przekazanie przez ust~pujqcy Zarzqd lub cztonka Zarzqdu czynnosci nowemu 
Zarzqdowi lub cztonkom Zarzqdu nast~puje protokofem zdawczo-odbiorczym przy 
udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej. 

2. 	 Protok6t zdawczo-odbiorczy powinien zawierac wykaz przekazanych do zatatwienia 
akt, dokument6w, danych odzwierciedlajqcych aktualny stan przekazywanych age Ad 
Sp6tdzielni, spraw bankowych, telefon6w kom6rkowych, nosnik6w elektronicznyc~, 
innego mienia b~dqcego na stanie Sp6tdzielni oraz 
Zarzqdu. 
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3. 	 Egzemplarze protOkOfU zdawczo-odbiorczego podpisane przez osoby uczestniczqce 
w czynnosciach przekazywania, otrzymuje przekazujqcy i przejmujqcy, jeden 
egzemplarz protokotu pozostaje w aktach Spotdzielni. 

§ 17. 

1. 	 Traci moc Regulamin Zarzqdu przyj~ty UchwaJq Rady Nadzorczej Nr 26/2009 z dnia 
16 marca 2009r. z aneksem zawartym w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 53/2009 z dnia 
20 lipca 2009r. 

2. 	 Niniejszy Regulamin uchwalony zostat przez Rad~ Nadzorczq Spotdzielni 

Mieszkaniowej "Zatoka" w Braniewie Uchwatq Nr ~/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. 

i obowiqzuje od dnia uchwalenia. 

BE' 	. 1'1'AHZ 

PRZEWODNICZtCA RN 
I 

RADY t' ",OHCZF.J 
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Zal<lcznik Nr 1do Regulaminu Zarzqdu 

Grupa 
zaszeregowania 

Stawka zaszeregowania 

I 3000-3500 

II 3501-4500 

III 4501-5500 

IV 5501-6500 

Zal<lcznik Nr 2 do ReguJaminu Zarzqdu 

Grupa 
zaszeregowania 

I 

II 

III 

IV 

Dodatek funkcyjny 

501-600 

401-500 

301-400 

200-300 

ka 

PRZEWODNI Z CA,RN 

':l\(~Y
1(~'ZI<~.J 
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