
 

 

REGULAMIN 

Zarządu Spółdzielni Budowy Domów Jednorodzinnych PATIO 

 

      § 1 

Zarząd Spółdzielni, zwany dalej „Zarządem” działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 

1982 roku. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku. Nr 54, poz. 288 z późniejszymi 

zmianami), Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.  

§ 2 

1. Członków Zarządu w tym prezesa wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością  głosów.  

2. Członkami Zarządu mogą być tylko członkowie spółdzielni. 

3. Z członkami Zarządu Rada Nadzorcza nawiązuję stosunek pracy w ramach umowy o pracę. 

§ 3 

1. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą  w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia. 

2. Członek Zarządu odwołany z dotychczas pełnionej funkcji powinien być powiadomiony o 

powyższej decyzji na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

3. Odwołany członek Zarządu zachowuje nadal prawo do wynagrodzenia z tytułu stosunku 

pracy, a rozwiązanie stosunku pracy może następuje w trybie przewidzianym kodeksem pracy. 

4. Członek Zarządu może zrzec się pełnienia funkcji w formie pisemnej rezygnacji, zachowując 

prawa wynikające z tytułu stosunku pracy zgodnie z kodeksem pracy.  

§ 4 

1. Zarząd składa się z trzech osób: Prezesa Zarządu i dwóch Członków Zarządu.  

2. Prezes kieruje pracą Zarządu, zaś dwóch Członków Zarządu  kieruje określonymi pionami 

organizacyjnymi. 

3. W przypadku nieobecności Prezesa, jego prawa i obowiązki wykonuje Członek Zarządu 

mający w swoich kompetencjach sprawy ekonomiczne Spółdzielni. 

§ 5 

1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym, który kieruje działalnością Spółdzielni i 

reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub 

statucie dla innych organów oraz decyzji wynikających z  § 47 Statutu Spółdzielni. 

3. Decyzje w innych sprawach niż wymienione w § 47 Statutu Spółdzielni mogą podejmować 

poszczególni członkowie Zarządu na podstawie wewnętrznego ustalenia podziału czynności 

pracy Zarządu. 

4. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Spółdzielni Radzie Nadzorczej i Walnemu 

Zgromadzeniu Członków. 

§ 6 

W zakresie składania oświadczeń woli stosuje się § 50 Statutu Spółdzielni. 

§ 7 

1. Zakres czynności  Prezesa Zarządu  jest następujący: 

1) kierowanie pracą Zarządu i zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz przewodniczenie 

jego posiedzeniom, 

2) ogólny nadzór nad działalnością Spółdzielni, 

3) sprawy pracownicze i organizacyjne, 

4) sprawy płacowe, 

5) nadzór nad obsługą prawną, 

6) kontrola wewnętrzna, 

7) sprawy bhp, p.poż., i obrany cywilnej, 

8) reprezentowanie Spółdzielni wobec władz państwowych, administracyjnych, 

organizacji spółdzielczych oraz innych osób i instytucji. 

2. Prezes Zarządu może upoważnić Członków zarządu do nadzorowania spraw będących w jego 

gestii. 



3. Prezes Zarządu może wstrzymać wykonywanie decyzji Członka Zarządu i skierować sprawę 

do rozstrzygnięcia przez cały Zarząd. 

§ 8 

Członkowie Zarządu  są odpowiedzialni za następujące zakresy działalności Spółdzielni związane 

z działalnością techniczną i ekonomiczną Spółdzielni: Członek Zarządu ds. technicznych i 

Członek Zarządu ds. ekonomicznych. 

§ 9 

Członek Zarządu ds. technicznych jest odpowiedzialny za: 

1. prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w ramach Spółdzielni, 

2. nadzór nad administracją Spółdzielni w ramach działalności eksploatacyjnej, 

3. nadzór nad serwisem technicznym w Spółdzielni: wodno-sanitarnym, energetycznym, 

utrzymania porządku na osiedlu, 

4. nadzór na bieżącą konserwacja sieci technicznego uzbrojenia terenu. 

§ 10 

Członek Zarządu ds. ekonomicznych jest odpowiedzialny za: 

1. planowanie działalności finansowej Spółdzielni w zakresie dotyczącym mienia Spółdzielni, 

2. prowadzenie negocjacji i rozmów  z dostawcami mediów, 

3. nadzór nad informatyczną stroną  działalności księgowej w Spółdzielni, 

4. proponowanie nowych rozwiązań w zakresie technicznego uzbrojenia terenu osiedla. 

§ 11 

 

Podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu wynika z Uchwały Rady Nadzorczej 

powołującej i określającej kompetencje poszczególnych Członków Zarządu. 

§ 12 

Ponadto kolegialnie Zarząd podejmuje decyzje w następujących sprawach: 

1. sprawozdawczości z wykonania zadań, 

2. przygotowywania planów budżetowych 

3. przygotowywania planów działalności gospodarczej w zakresie remontów i modernizacji 

urządzeń i sieci mediów, 

§ 13 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes oraz ustala termin. 

2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. W posiedzeniach mogą uczestniczyć oprócz Członków Rady Nadzorczej także pracownicy 

Spółdzielni oraz inne osoby, przy czym przysługuje im tylko głos doradczy. 

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.  

5. Posiedzenia są protokołowane. Protokoły powinny zawierać kolejny numer, datę, wykaz osób 

obecnych, wykaz spraw poruszanych i zwięzłe streszczenie spraw oraz treść podjętych uchwał 

w formie załączenia do protokołu.  

§ 14 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr    Rady  Nadzorczej z dnia     2009 roku. 


